PÆDAGOGISK LEDER
NATURBØRNEHAVEN AJSTRUP GL. SKOLE / FREDERIKSBJERG DAGTILBUD
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE

NATURBØRNEHAVEN AJSTRUP GL. SKOLE

LEDER TIL NATURBØRNEHAVEN AJSTRUP GL. SKOLE
Vi søger en pædagogisk leder til at stå i spidsen for en stor udflytterbørnehave med ekstraordinære fysiske rammer. Er du en tydelig og samlende leder, fagligt velfunderet, og byder du
ind med et helhedsorienteret syn på kerneopgaven? Så har vi et meningsfyldt lederjob med
gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

VI TILBYDER
•
•
•
•

En unik naturbørnehave med store arealer til rådighed ude som inde
Et alternativt pasningstilbud på landet for midtbyens børn og forældre og samtidig et lokalt tilbud
To matrikler: Mødestedet på Frederiksbjerg og naturbørnehaven i Ajstrup 16 kilometer syd for Aarhus
18 engagerede og kompetente medarbejdere, bredt repræsenteret både i alder, uddannelse, erfaring og
pædagogisk tilgang
• Faglig og kollegial sparring blandt lederkollegerne i Frederiksbjerg Dagtilbud
• En lederstilling, hvor du sammen med medarbejderne videreudvikler arbejdspladsens kultur og børnehavens profil inden for rammerne af Frederiksbjerg Dagtilbud
• En pædagogisk lederstilling med fuld ledelsestid

ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER
Du refererer til dagtilbudslederen og indgår i dagtilbuddets lederteam. Frederiksbjerg Dagtilbud ligger i Aarhus
Midtby, hvor også Mødestedet er beliggende, mens selve børnehaven ligger syd for byen, udenfor Malling.
Du har arbejdsplads på begge matrikler.
I dagtilbuddet medvirker du til arbejdet med den lokale udviklingsplan og opfølgning på resultater, sammenhængskraft og ressourceanvendelse. Du medvirker til, at kompetencer hos pædagogiske ledere og medarbejdere på tværs af afdelingerne anvendes bedst muligt. Og du medvirker i koordineringen af lokaldistriktets tilbud på 0-6 årsområdet og i at skabe sammenhæng og samarbejde omkring lokaldistriktets tilbud på 0-18-årsområdet.
Din primære opgave er den daglige ledelse af medarbejderne, ansvaret for det pædagogiske arbejde i afdelingen og samarbejdet med forældre og forældreråd. Ansvaret omfatter sikring af de bedst mulige forudsætninger
for det pædagogiske arbejde med børnene, klare mål, organisering af arbejdet og faglig sparring med medarbejderne. Du har ansvar for vedligehold, økonomi og drift af din afdeling inden for den givne ramme. De fleste
medarbejdere arbejder på begge matrikler, enkelte har fast arbejdssted i Ajstrup.

VI SØGER EN PÆDAGOGISK LEDER, SOM
• Arbejder for en stærk, samlet pædagogisk praksis med samarbejde om kerneopgaven
• Sikrer god ledelse med fokus på tillid og nærvær, feedback og sparring
• Omsætter den politiske dagsorden til pædagogisk praksis, så det giver mening lokalt, og med fokus på vilkårs- og mulighedsrum
• Kan prioritere ved at sætte tydelige rammer og retning, skabe overblik og struktur i hverdagen
• Kommunikerer tydeligt og professionelt anerkendende

•
•
•
•

Er ambitiøs omkring det faglige niveau i børnehaven; er nysgerrig, stiller krav og udfordrer
Er synlig i hverdagen og går forrest som rollemodel og kulturbærer
Tager medansvar for hele dagtilbuddets ledelse og udvikling
Har lyst til den brede, og til tider komplekse, opgave det er, at være leder af en stor udflytterbørnehave
med mange faciliteter på flere matrikler

OM NATURBØRNEHAVEN AJSTRUP GL. SKOLE
Børnehaven holder til i en nedlagt, tidligere skole, og vi benytter os af alle dens faciliteter som blandt andet
tæller 4 tønder land og 1400 bygningskvadratmeter.
Vi har skolegård, gymnastiksal og atelier, et stort grønt område med skov, køkkenhave, åbne arealer, stor sandkasse, hængekøjepark og dyreområde med geder og høns.
Hver dag transporteres 80 børn og voksne i bus fra Mødestedet i Aarhus til Ajstrup og retur igen om eftermiddagen. 20 af vores børn kommer fra Ajstrups lokalområde.
Vores medarbejdere brænder for udeliv og ’fra jord til bord’. Vi har stor virkelyst og selvstændigt initiativ. Som
medarbejdergruppe ser vi frem til, sammen med vores nye pædagogiske leder, at fortsætte udviklingsarbejdet
vi har igangsat med ’Ajstrup på Sporet’.
Arbejdet med kerneopgaven, social kapital og udvikling af arbejdspladsens professionelle kultur er vigtigt for
os. Derfor lægger vi vægt på stærke kompetencer inden for tydelig rammesætning og pædagogfaglig ledelse
via anerkendende og inddragende processer.

FREDERIKSBJERG DAGTILBUD
I Frederiksbjerg Dagtilbud arbejder vi alle med kerneopgaven som højeste kontekst. Kerneopgaven definerer vi
som at arbejde på at gøre børn i stand til at mestre det næste.
Læs mere om vores kerneopgave, vision og strategi på vores hjemmeside.
Dagtilbuddet er et af Aarhus Kommunes større dagtilbud med 9 afdelinger under dagtilbudslederen. Vi er et
team med en god blanding af erfarne og nyere pædagogiske ledere. I vores samspil lægger vi vægt på at støtte,
sparre og udfordre hinanden, så vi udvikler os og trives i lederrollen.

DIN BAGGRUND
•
•
•
•

Pædagogisk uddannelse, gerne kendskab til 0-6 området
Ledererfaring. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gennemført en lederuddannelse
Erfaring med at stå i spidsen for pædagogiske udviklingsprocesser
Kendskab til administration og økonomi

PERSONLIGE OG LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER
•
•
•
•
•

Kommunikerende om rammer og retning
Synlig, nærværende og tydelig i samarbejdet med personale og forældre
Empatisk, tillidsskabende og samarbejdsorienteret
Kan balancere evnen til at lytte og stå fast
Struktureret tilgang til dit arbejde; du kan prioritere, er vedholdende og følger op, og skaber derigennem
overblik
• God til at håndtere pres

LØN OG ANSÆTTELSE
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn i forhold til BUPL's/Aarhus Kommunes overenskomst.
Vi håber, du kan tiltræde den 1. november 2018.

ANSÆTTELSESPROCES
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Børn og Unge i hænde senest den 30. september 2018.
Find link til den elektroniske ansøgning på aarhus.dk/job
Vi udvælger ansøgere til samtale den 1. oktober.
Første samtalerunde afholdes torsdag den 4. oktober fra kl. 8.30.
Der medvirker HR konsulent ved ansættelsen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten den 8. eller 9.
oktober.
Anden samtalerunde afholdes den torsdag den 11. oktober fra kl. 8.30.

KONTAKT:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Inger Barslund tlf. 2920 4518 eller HR-konsulent Elsebeth Nielsen tlf. 4185 7432.
Besøg skal aftales med Dagtilbudslederen.

