
Idérige og ambitiøse pædagoger søges til Bjedstrup Børnehave  
  
Vil du være en del af en naturskøn landsbyordning? Bjedstrup Børnehave vokser, så vi søger to pædagoger 
med energi og iderigdom med start snarest muligt. 
 

DIG:   

Du kan se styrken i at arbejde i en mindre og overskuelig enhed, har handlekraft og du har lyst til 

at lave aktiviteter med børn både ude og inde. 

Du kan se vigtigheden i at skabe tryghed, nærvær og mulighed for fordybelse, samt udvikling af 
børns fantasi og skabertrang. Du kan arbejde med leg, samspil og vokseninitierede aktiviteter.  
 
Vi søger en pædagog 37 timer ugentligt til 3-6 års alderen. Vi søger bredt, da det for os er det 
vigtigste, at du brænder for dit virke og brænder igennem som pædagog og kollega. Det vil være et plus, 
hvis du har erfaring eller interesse for udeliv, og hvis du kan se dig selv gå forrest i forhold til børns 
bevægeglæde. 
 

Vi søger en pædagog 25 - 30 timer ugentligt til vores vuggestuegruppe. Også her søger vi bredt, da det 
vigtigste for os er at du brænder for 0 – 3-års området, og at du kan se værdien i både at være en del af et 
lille team med to andre pædagoger og en del af et større børnehus. Er du bevægelsesvejleder eller har 
lignende kompetencer, vil det for os være et plus.  
 

OS  
Bjedstrup Børnehave er en lille hyggelig børnehave med højt til loftet og et godt kollegaskab. Som pædagog 
i børnehaven vil du få 8 kollegaer.  I praksis betyder det, at alle har en vigtig stemme, og får du en idé, er 
der kort vej til handling. Du er tæt på beslutningsprocesserne, og der er plads til at boltre sig.  
 

Bjedstrup Børnehave er en del af en fællesledet landsbyordning, som ud over børnehaven består af, skole 
og fritidstilbud og naturbørnehave, som vi har et tæt samarbejde med. Vi lægger stor vægt på 
sammenhænge fra 0 til 13 år, og vi er i alt 150 børn. Vi har en engageret forældregruppe og opbakning i 
lokalområdet.   
Vi har mod til levende læring med fokus på at skabe sunde, glade, nysgerrige og stærke børn. Vi er Sangglad 
Børnehave, har det Grønne Spirer flag og sølvmærke i økolog. 
 
Bjedstrup Børnehave er beliggende mellem Ry og Skanderborg. Vi har naturen lige uden for døren, og 
vi bruger den aktivt. 
 

Frem for alt er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i det helt særlige fællesskab med børn, forældre, 
kolleger og landsbymiljø. 
 

Har du spørgsmål vedr. stedet eller stillingen kan du kontakte: 
 
Institutionsleder Else Sørensen, 87942011 
Else.soerensen@skanderborg.dk 

  
Du kan læse mere om Bjedstrup Skole og Børnehus på www.bjedstrupskole.dk  
 
Ansøgningsfrist 7 april. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i starten af uge 15  
 

http://www.bjedstrupskole.dk/

