Pedagogisk leder
og barnehagelærer

Søk på stillingen

Idrettsparken barnehage,
Sørum kommune

Idrettsparken barnehage er en seks avdelings barnehage med landlig beliggenhet på Sørumsand i Sørum
kommune. Vi er en etablert barnehage og har et dyktig personale med høyt faglig fokus. Vi har et tidsriktig
bygg og et unikt uteområde med grillhytte. Totalt har vi plasser for 108 barn og vi er 30 ansatte. Vi har tre
småbarnsavdelinger og tre storebarnsavdelinger, alle med to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter. Vi
er avdelingsdelt, og har stort fokus på samarbeid på tvers og at vi sammen skal ﬁnne gode løsninger som
gagner barna.
Fra august 2019 har vi 1 ledig stilling som pedagogisk leder og 2 barnehagelærer stillinger.
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Arbeidsoppgaver
ansvar /medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske
arbeidet på avdelingen
ansvar /medansvar for et godt foreldresamarbeid, som f. eks. foreldresamtaler, foreldremøter m.m.
ansvar/medansvar for barn med spesielle behov
være med på å skape et positivt og lekent barnehagemiljø
ansvar/medansvar for gode samarbeidsrutiner med eksterne samarbeidspartnere
delta aktivt i det daglige arbeidet med barna
holde deg faglig oppdatert og dele faglig kunnskap med kollegaer
være med på å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet

Kvaliﬁkasjoner
Det kreves 3-årig barnehagelærerutdanning eller annen 3-årig utdanning på høyskolenivå med
videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Nokut-oversatte vitnemål må være godkjent som barnehagelærerutdanning av Utdanningsdirektoratet
(UDIR) - dette må komme fram av søknaden.
Det må fremlegges tilfredsstillende tuberkulinstatus og politiattest før tiltredelse.
Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet
Personlige egenskaper
du er aktiv i samspill og lek med barn og har evne til å forstå barnas behov og ønsker
du er engasjert og motivert person med gode samarbeidsevner
du er lojal, ﬂeksibel, løsningsorientert og stabil
du har stort faglig fokus og ønsker å jobbe for at barna skal ha en god barndom
du er opptatt av et godt foreldresamarbeid til barns beste
stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
arbeid i en personalgruppe med høy faglig kompetanse med mange barnehagelærer og fagarbeidere
et godt arbeidsmiljø med mange positive og engasjerte kollegaer
kjøkkenassistent tre dager i uka
god tilgang på digitalt utstyr i barnehagen og på egen avdeling
deltagelse på felles kompetanseutviklingstiltak
veiledning for nyutdannede barnehagelærere internt og i regi av kommunen
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