Fusfri søger pædagog, der kan have flere jern i ilden og
brænde for to vigtige kerneopgaver.
Er du optaget af at skabe trivsel i børnegruppen? Er du dygtig til natur, udeliv og
kreative læreprocesser? Er du en pædagog, der har handlekraft og gåpåmod, og som er
dygtig til at igangsætte aktiviteter og samtidig formår at give plads til børnenes
optagethed? Har du et positivt menneskesyn i den pædagogiske dagligdag? Så er vi
måske den helt rigtige arbejdsplads for dig.
Fusfri ligger vest for Randers i landsbyen Sønderbæk, i skønne grønne omgivelser. På stedet
har vi skole, vuggestue og børnehave, som alle bygger på det Grundtvig-Koldske
menneskesyn. I dagligdagen prioriterer vi at bruge vores fantastiske omgivelser. Vi bruger
skolens og lokalområdets faciliteter og har bl.a. en hytte i skoven, hvor vi fordyber os i bål,
pinde, insekter og nyder naturen som et udviklende læringsmiljø.
På Fusfri ønsker vi at skabe et miljø hvor livslyst og læringslyst er i højsædet. Vi ønsker at
skabe et rummeligt, trygt og tillidsfuldt børneliv, med fokus på den gode trivsel og det
forpligtende fællesskab. Vi arbejder pædagogisk med, at vores børn oplever deres
børnehaveliv som meningsfuld og forudsigelig, og at børnene føler sig hørt og mødt, så de får
en forståelse for, at deres mening også er af betydning.
På Fusfri er det vigtigt for os at sikre, at de overgange, børn møder, kommer til at foregå så
nænsomt som muligt. Samtidig er det vigtigt, at al det gode kendskab, vi har til børnene og
deres familie, ikke går tabt i overgangene. Derfor har vi valgt at sammensætte en stilling, der
kombinerer børnehave og fritidsordning. Stillingen vil være på 37 timer fordelt på 22 timer i
børnehaven og 17 timer i vores fritidsordning.
I denne stilling kan vi tilbyde:
At man i børnehaven som udgangspunkt får ansvaret for vores ældste gruppe kaldet Suset. I
Suset er der øget fokus på at lade børn snuse til noget af det, de vil blive mødt med i skolen
og i fritidsordningen. Igennem leg får børnene en forsmag på skolelivet, så overgangen hertil
føles tryg.
Børnene er i Suset fra omkring kl. 8:00 – 12:00 dagligt, hvorefter de tilbringer resten af
dagen sammen med resten af børnehavegruppen.
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I vores fritidsordning vil man være primær pædagog og skal hjælpe med, at den pædagogiske
praksis bliver af høj kvalitet. Man vil være pædagogisk sparringspartner til det øvrige
personale. Man vil sammen med afdelingsleder være tovholder og dermed stå med det
primære pædagogiske ansvar i dagligdagen. Man vil også få ansvar for få administrative
opgaver.

På Fusfri tilbyder vi:
Et glad og åbent miljø, hvor vi vægter hjertevarme og venlighed højt.
Kollegaer, der i et positivt og humørfyldt miljø, vægter at skabe en aktiv og fagligt
velbegrundet hverdag for børnene.
Et forældresamarbejde, hvor vi i gensidig respekt og i fællesskab skaber trivsel og udvikling
både for det enkelte barn og for fællesskabet.
Et spændende pædagogisk arbejde, hvor man har stor indflydelse på sit arbejdsliv.

Vi forventer, at du som uddannet pædagog:
Er eksperimenterende og ser overraskelser som værende af positiv karakter i din hverdag.
Møder verden med humor og åbenhed, er ærlig og ansvarlig.
Arbejder loyalt over for stedets værdier og de beslutninger, der bliver truffet i fællesskab.
Trives med at arbejde både individuelt og i fællesskab med andre.
Påtager dig ansvar for planlægning, udførsel og evaluering af pædagogiske opgaver og
projekter.
Har erfaring med struktureret pædagogik og formår at lave meningsgivende rammer for alle
børn.
Kan anvende uderummet som et aktivt og udfordrende læringsmiljø for både vilde og
forsigtige børn.
Er stabil og fleksibel.
Har et positivt og inkluderende livssyn, der sætter tydelige spor i din anvendte praksis.
Finder energi i at finde løsninger og muligheder i nye udfordringer.
Er fagligt velfunderet og har et hjerte for udeliv.
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Med tiltrædelse 1 August:
Fast stilling – 37 timer ugentligt.
Ansøgningsfrist: 8. juni kl. 12.00.
Besøgsdag: tirsdag d. 6. juni kl. 17.15.
Samtaler: Uge 25
Hvis ikke du har hørt fra os inden d. 15. juni 2018, er du desværre ikke kommet i betragtning
til stillingen.
Vedrørende spørgsmål til stillingen henvises der til afdelingsleder Christian Kofoed, tlf.
22642065
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