
 
 

GENOPSLAG 
 
Hjertevarm, engageret og pædagogisk velfunderet afdelingsleder søges  
Nørreå Friskole & Børnehus er en Grundtvig-Koldsk friinstitution bestående af skole, SFO, børnehave og 
vuggestue med ca.155 børn i alt. Vores værdier er: Hjerterum – Natur – Udvikling i fællesskabets ånd. 
 
Om stillingen 
Med reference til skolelederen kommer du til at varetage ansvaret for den daglige ledelse af børnehuset med 
vuggestue og børnehave. Stillingen dækker både over ledelsesopgaver og ”timer på gulvet”. Vi ønsker en 
pædagogisk leder, der: 
  

 Er lydhør, inspirerende og involverende og forstår at formidle sine budskaber i øjenhøjde til både 
personale, forældre og børn. 

 Er autentisk, empatisk og nærværende og i stand til at sætte retning og få huset med sig i et 
konstruktivt, anerkendende og værdiskabende samarbejde. 

 Er uddannet pædagog, gerne med ledererfaring – eller erfaring fra værdibaseret pædagogisk 
arbejde, fx i en friinstitution. 

 Brænder for mødet med børn, forældre og medarbejdere og ser muligheder fremfor begrænsninger. 

 Har gode kommunikationsevner i dansk både mundtligt og skriftligt 

 Kan spænde fra småbørnspædagogik og pædagogisk udvikling til dagligdags organisering. 

 Kan tænke Nørreås værdier ind i de daglige beslutninger. 
 

Ud over ovenstående søger vi en person som ser mulighederne i at være en lille friskole og friinstitution. Vi 
søger en person der ikke giver op på halvvejen og som gerne går en ekstra meter for at få tingene til at 
lykkedes. Vi søger en person, der sætter samarbejdet med skole og SFO højt og ser værdien i den røde 
tråd. Endelig søger vi en person, der nyder at være sammen med børnene og kan sætte natur, hjerterum, 
udvikling og fællesskab i spil. 
 
Hvem er vi? 
Vi er en integreret institution med pt. 12 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Vi er i tæt samarbejde med 
skole og SFO, som holder til på samme matrikel. Vi arbejder med den røde tråd fra vuggestuen til og med 
9.klasse. Vi er en grønne spirer institution, vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i natur, udeliv og 
science gennem lege og fællesskab. Se vores hjemmeside for flere informationer: www.norrea.dk 

 
På Nørreå er der glade børn og familier, der gerne vil i børnehave, vuggestue og skole. Her er der et 
enestående fællesskab og højt til loftet. Her vil du møde: 
 

 En flok kompetente og engagerede kolleger, med en vilje til at få det til at lykkedes. 

 En engageret forældregruppe og et lokalsamfund, der bakker os op 

 Stærke traditioner og et tæt velfungerende samarbejde i huset 

 Samarbejde og netværk med andre omkringliggende friinstitutioner. 

 Et sted præget af lyst og interesse i fælles udvikling af vores pædagogiske kompetencer 
 Positiv, tryg og hyggelig atmosfære, hvor store som små føler sig velkomne og værdsat. 

 Samt en hel masse mere, som du er nødt til at være her for at opleve. 
 
Vi er et mindre sted, hvor der er plads til kreativitet og udvikling, og der er aldrig langt fra tanke til handling.  
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge os, så ring til leder Corinna Breitzke på telefon 26669947. 
 

Aflønning efter gældende overenskomst med BUPL. Stillingen er på fuldtid! 
Ansøgningsfrist tirsdag d. 30.november 2021, vi håber du kan starte d. 1.1. eller 1.2.22, men venter gerne på 
rette person. 
  
Ansøgning, CV og evt. bilag sendes til leder@norrea.dk. 

http://www.norrea.dk/
mailto:leder@norrea.dk

