
 

Hjertevarm og engageret 
pædagogisk afdelingsleder søges  
Nørreå Friskole & Børnehus er en Grundtvig – Koldsk friinstitution bestående af skole, 

SFO, børnehave og vuggestue med omkring 165 børn i alt. Vi er en institution, hvor alle 

afdelinger arbejder tæt sammen med fællesskab, hjerterum og barnets udvikling for øjet. 

Vi vægter desuden natur, bevægelse og barnets faglige og pædagogiske udvikling højt. 

Børnehusets kæphest er ”De Grønne Spirer”, og der arbejdes årligt for friluftsrådets 

grønne flag. Vi bruger nærområdet som læringsmiljø og tager afsæt i den ny styrkede 

pædagogiske læreplan. Idræt og udelivet er ligeledes højt prioriteret i hele institutionen.  

Vi søger derfor en pædagogisk velfunderet og naturinteresseret afdelingsleder, der nyder at 

være sammen med børnene, sætter samarbejdet med skole og SFO højt og ser værdien i 

den røde tråd. Med reference til skolelederen kommer du til at varetage ansvaret for den 

daglige pædagogiske ledelse af børnehuset med vuggestue og børnehave. Stillingen 

dækker både over ledelsesopgaver og ”timer på gulvet”. 

Vi søger netop dig, der 

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

- Har en positiv engageret tilgang og sætter retning som del af et dygtigt team 
- Kan spænde fra småbørnspædagogik og pædagogisk udvikling til dagligdags 

organisering. 
- Kan tænke Nørreås værdier ind i de daglige beslutninger 
- Brænder for mødet med børn, forældre og medarbejdere 
- Ser muligheder frem for begrænsninger 
- Forstår at formidle sine budskaber i øjenhøjde til både personale, forældre og børn. 

Vi tilbyder:   
•    Høj grad af medinddragelse og indflydelse   
•    En engageret personalegruppe og aktive forældre 
•    Et sted med hjerterum for både børn og ansatte                                                       
•    Et sted, hvor der er plads til kreativitet og udvikling                                                                  
•    Samarbejde og netværk med andre omkringliggende friinstitutioner     
                                                                 

Løn efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. august, stillingen er på fuldtid.  

For nærmere information kan du kontakte lederen Corinna Breitzke på tlf. 26669947.  

Ansøgning, CV og bilag sendes pr. mail til: leder@norrea.dk senest d. 29.maj 2022  

Ansøgninger behandles løbende.                                                   

Nærmere info på: www.norrea.dk 
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