
Simmersted Friskole, Fribørnehave & SFO søger en ny leder til vores børnehave 

 

Vi søger en daglig leder til vores velfungerende og attraktive børnehave, der 

brænder for faget, er visionær og samtidig nærværende i forhold til børn, 

medarbejdere og forældre. Er du ildsjælen vi søger, som kan videreføre vores 

spændende børnehave? 

Vi tilbyder en aktiv hverdag med engagerede og kompetente medarbejdere, der 

arbejder for at skabe et værdifuldt og lærende fællesskab for alle børn i et 

tæt samarbejde med friskolen.  

 Du elsker at arbejde i en mindre børnehave, hvor der er stor frihed til at afprøve 

nye tanker og ideer. Du vil som vores nye leder være tæt på alle børn, 

medarbejdere og forældre og være en aktiv del af deres hverdag.  

Vi er en mindre børnehave, hvor der er tid og plads til den enkelte, samtidig 

med at fællesskabet og respekten for hinanden, er en naturlig del af 

hverdagen. Vi har det ”Grønne flag” og tager afsæt i det gode børneliv,  

   hvor vi vægter udeliv, bevægelse og tage på ture i vores to busser. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lyder dette interessant, så kan du søge jobbet via jobindex 

Ansøgningsfrist mandag den 24. september kl. 8.00. Ansættelsessamtaler fra den 26. september 
 

 

 

 

 

 

 

 
Yderligere oplysninger fås ved skoleleder Anne Mette Skjoldemose tlf. 7450 6122 / 3032 7122 

Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, 6500 Vojens. www.simmerstedfriskole.dk  

Ansvarsområder:  

Som leder af fribørnehaven 
forventer vi at du: 
 

 Vil varetage og udvikle den 
pædagogiske ledelse med fokus 
på vores værdier og 
pædagogiske kendetegn  

 Vil være en synlig leder både for 
medarbejdere, forældre og 
børn 

 Vil sikre den tætte relation 
mellem fribørnehave og friskole 

 Vil være med til at 
videreudvikle børnehaven, 
herunder vores fysiske rammer 

 Vil arbejde for at fastholde den 
gode trivsel blandt medarbejder 
og børn. 

 Vil have et tæt 
ledelsessamarbejde og 
reference til skolelederen 

 Vil have et tæt samarbejde med 
forældreråd og bestyrelse 

 

 

Kvalifikationer: 

Som leder af fribørnehaven 
forventer vi at du: 
 

 Har en pædagogisk 
lederuddannelse samt 
ledelseserfaring 

 Har pædagogisk indsigt og et 
godt overblik 

 Er initiativrig, struktureret og 
kan målrettet følge opgaver til 
dørs 

 Evner at skabe trygge rammer 
og lyst til at omsætte vores 
værdier til praksis 

 Har dialog og tillid som 
ledelsesideal 

 Har modet til at udfordre med 
nye tiltag, med respekt for det 
eksisterende og børnehavens 
traditioner  
 

 

Vi kan tilbyde: 

 En lederstilling, hvor der prioriteres 

tid til ledelse samtidig med at du er 

en del af børnenes hverdag. 

 En institution hvor der ikke er langt 

fra tanke til handling, og hvor der er 

stor frihed til at tænke og afprøve nyt 

 Du bliver en del af et lederfællesskab 

med skole og SFO, hvor sparring, 

udvikling og værdier er nøgleordene. 

 En velfungerende fribørnehave med 

35 børn og et tæt samarbejde med 

friskolen med 128 elever og en SFO 

med 40 elever. 

 En forældredrevet børnehave med et 

godt og tæt samarbejde med en aktiv 

forældregruppe og bestyrelse 

 Kompetente og engagerede 

medarbejdere, hvor det gode humør 

og fagligheden er i top. 

 Løn og ansættelsesvilkår efter 

gældende overenskomst  

 Ansættelse pr. 1.11.18 

 

http://www.simmerstedfriskole.dk/

