Randlevskolen søger børnehaveleder til vores børnehus.
Vores dygtige børnehaveleder har valgt at søge nye udfordringer, og vi skal derfor
finde en ny leder til vores fribørnehave.
Vil du være Fugleredens nye leder og pædagogiske fyrtårn?
●
●
●
●
●
●
●
●

Er du en anerkendende, åben og nærværende personaleleder?
Har du stærke kommunikative evner?
Kan du li’ samarbejde på tværs?
Har du klare holdninger til meningsfuld pædagogik - og er du klar til at arbejde
for det?
Er du vedholdende og kan du stå fast når det blæser?
Er du god til forældresamarbejde, og kan du li’ det?
Holder du af småbørn, og af at arbejde med børnenes udvikling og trivsel?
Har du et åbent, lyst sind, humor og kan du være en positiv rollemodel for
kolleger og børn?

Så er du måske vores nye børnehaveleder og kollega.
Vi er:
Randlevskolen, en lille friskole og børnehave i vækst, med næsten 90 skolebørn og ca. 40
børnehavebørn, som er smukt beliggende 5 km syd-øst for Odder. Randlevskolen, som er en
udviklingsorienteret og dynamisk skole, startede i 2011 af en engageret forældrekreds og
bygger undervisning og samvær på 5 stærke kerneværdier:
- udsyn
- faglighed
- bevægelse og sundhedsfremme
- fællesskab
- åbenhed
Børnehaven startede i 2013 og bygger på de samme værdier. Endvidere har børnehaven
stærkt fokus på:
●
●
●
●

motorik og bevægelse i dagligdagen
nærvær og ligeværdig dialog
fællesskabet og samarbejdet med skolen
kendskabet til og samarbejdet med familierne

Vore dejlige børn, både i børnehaven og i skolen, har en høj tærskel af tolerance og er vant
til at arbejde og lege sammen på kryds og tværs af alder og køn. Fællesskabet er en
kerneværdi på Randlevskolen.
Vi hylder den positive og anerkendende kommunikation både med børnene, forældrene og
hinanden, for så kan meget lade sig gøre.
Alle medarbejdere, lærere, pædagoger, administration og ledelse arbejder tæt sammen og
har en høj grad af engagement og fleksibilitet, både i indstilling til, og i det professionelle
arbejde med børnenes udvikling, læring og dannelse. Det er vigtigt på et lille sted som vores.
Vores forældrebestyrelse er synlig og relevant involveret i den daglige drift, og i dagligdagen
vil du få tæt kontakt med vores engagerede forældrekreds i børnehaven omkring børnenes
generelle trivsel og udvikling.
Vi arbejder kontinuerligt på, at skabe god pædagogisk sammenhæng mellem børnehaven,
SFO og skole, så børn og forældre på Randlevskolen, SFO og i børnehaven oplever en rød
tråd i et kendt hus.
Vi søger derfor en person som:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

er en fagligt stærk, erfaren pædagog og meget gerne har erfaring med
børnehave-ledelse.
har en lederuddannelse, eller er interesseret i at tage en.
er robust, ansvarlig og selvstændig.
er inddragende, anerkendende, lyttende og åben.
er nærværende, også i det daglige pædagogiske arbejde.
er visionær og har lyst til udvikling.
har gennemslagskraft og kan kommunikere og uddelegere opgaver og ansvar.
ved, hvad du vil og kan arbejde for det.
er fleksibel i tanke og handling og kan sadle om når det kræves.
har et lyst og positivt sind, og kan bruge humor.

Hvis du kan se dig selv i denne spændende stilling, hører vi gerne fra dig.
Stillingen er på 37 timer, som er fordelt mellem ledelsestid og pædagog tid.
Start senest 1.11.2021 eller hurtigst muligt derefter.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftale med Friskoleforeningen og BUPL.
Kontakt venligst skoleleder Gunnar Friedrichsen, tlf. 31 18 63 74, for mere information og
såfremt du ønsker at besøge Randlevskolen, før du sender din ansøgning.

Ansøgning med relevante bilag sendes til skoleleder@randlevskolen.dk senest d. 24.9.21
kl.20.00.
Samtaler finder sted fra kl. 17.00 hhv. d. 27.9. og evt. 29.09. Mellem/op til samtalerne vil der
blive gennemført en personlighedstest.

Vi passer på dine oplysninger og sletter dem efter endt ansættelse.

