- en trygg og romslig barnehage med evne til å begeistre Har ledig stilling for pedagogisk leder, 100 % fast, fra 27. juli 2020
Grefsen kirkes barnehage ligger flott til nær Grefsen skole og kirke med utsikt over byen. Vi har
34 barn 1-6 år fordelt på to avdelinger og 8 ansatte. Vi har fokus på hvordan vi kan legge best
mulig til rette for variert lek og aktivitet både inne og ute. Barnehagen har mye plass og gode
muligheter for smågrupper i ulike rom og soner. Sang og musikk er en naturlig del av hverdagen
hos oss. Barnehagen vår eies av kirken og bygger på grunnleggende medmenneskelige verdier og
kristen tro og tradisjon.
Som en lærende organisasjon, er det viktig for oss at ansatte reflekterer over egen praksis og er i
stadig utvikling. Vi har 5 planleggingsdager i året og bruker noen av dem felles på kurs og
kompetanseutvikling. Barnehagen er stengt i 4 uker om sommeren. Ansatte har fri romjul eller
påske.

Stillingsbeskrivelse pedagogisk leder
Vi søker en pedagogisk leder i fast stilling til avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år.
Avdelingen har en pedagog og to barnehagemedarbeidere.
Arbeidsoppgaver er blant annet:
•
•
•
•
•
•

lede avdelingens barn og voksne i hverdagen
planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere aktiviteter
samarbeide med foreldrene og holde foreldresamtaler
bidra til barnehagens faglige utvikling
delta i barnehagens lederteam på fire pedagoger
samarbeide med den andre avdelingen

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
Mye plass inne og ute og gode muligheter for smågrupper i ulike rom og soner
Veletablert barnehage med fokus både på tradisjoner og nyskaping
Daglig leder på huset
Veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere
Godt foreldresamarbeid

– en trygg og romslig barnehage med evne til å begeistre –

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Du har barnehagelærerutdannelse (bachelor)
Du er
•
•
•
•
•
•
•
•

en tilstedeværende voksen for barna
interessert i å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av faglig utvikling
strukturert
løsningsorientert
motivert til å gi av deg selv i den viktige jobben vi gjør
god til å samarbeide
trygg på deg selv i møte med andre
fortrolig med IT og databehandling

Søkere må beherske godt norsk muntlig og skriftlig, minst nivå B2, jfr barnehageloven §18b
Gyldig politiattest fremlegges senest ved tiltredelse.
Lønn etter tariff og medlemskap i kommunal pensjonsordning.
Personlig egnethet vektlegges og du må kunne identifisere deg med å jobbe i en barnehage med
tilhørighet til Den norske kirke.
Søknad og CV sendes på epost til post@grefsenkirkesbarnehage.no
Ta med vitnemål og attester til intervju.
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