
Leder til Skorpebørnehaven søges
Er du til ledelse i øjenhøjde med børnene i hverdagen? 

Brænder du for at arbejde et lille sted, hvor der er plads til nærvær, refleksion og fordybelse? 
Kunne du tænke dig en hverdag, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor du selv står 
med ansvaret for at gå forrest, når den pædagogiske dagsorden sættes? Da vores eksisterende 
leder gennem mange år i børnehaven har valgt at søge helt nye udfordringer, er det måske dig, 
som er klar til at sikre den allerede eksisterende skønne hverdag i børnehaven fremover?


Hvem er vi? 
Skorpeskolen er en privatskole med 276 elever, en børnehave med 24 børn og et Strandhus (SFO) 
med 80 børn. Vores tre afdelinger bor side om side, hvorfor du vil indgå i en ledelsesambition om 
den fortsatte udvikling af samarbejdet afdelingerne imellem. Størrelsen på vores børnehave samt 
de dygtige ansattes kompetencer i hverdagen, efterlader børnehavens leder med et stort rum til 
udvikling i øjenhøjde med børnene i både børnehave, indskoling og SFO.


I vores børnehave præges hverdagen af nærvær, omsorg, åben dialog samt god tid til masser af 
smil og latter. Vi har til huse i smukke historiske bygninger i Hellebæk i Nordsjælland med udsigt til 
havet, søen og skoven, som vi flittigt bruger. Her er en atmosfære hvor børn, medarbejdere og 
forældre trives i hinandens selskab, således at vi sammen skaber gunstige forhold for både den 
personlige, sociale og faglige udvikling. Skorpens størrelse betyder, at der er tæt kontakt mellem 
alle involverede parter - børn, forældre, pædagogiske medarbejdere, lærere, ledelse og 
bestyrelse. Vi arbejder alle ud fra visionen ”Det, vi kan forestille os, kan blive til virkelighed”. 


Hvad kan vi tilbyde dig? 

Et job hvor du vil stå i spidsen for den daglige ledelse i børnehaven, samt indgå i vores lille intime 
lederteam med skolens rektor og administrative leder som mødes på ugentlig basis, hvor vi 
inspirerer, hjælper og udfordrer hinanden. Vi tilbyder et udviklingsorienteret miljø, hvor du som 
leder forventes at gå forrest med pædagogisk og faglig inspiration samt udformning af rammer, så 
de gode idéer kan blomstre i hverdagen.


Vi forventer, at du som leder i børnehaven… 
• Bidrager med visionære og strategiske perspektiver

• Kan skabe tryghed og motivere dine medarbejdere, så de føler sig set, hørt og forstået

• Udfører nærværende, skarp og struktureret personaleledelse i hverdagen for dine 4 personaler 

• Har blik for økonomi og kan mestre et budgetansvar i tæt samarbejde med resten af ledelsen

• Gerne har erfaring med både drifts- og personaleledelse af en børnehave

• Er nysgerrig på hvordan du aktivt opbygger og udvikler kompetencer for dine personaler 

• Har lyst til at samarbejde med skolens indskoling og SFO i hverdagen

• Har fingeren på pulsen og trives med gulvtimer med børn i både børnehave, indskoling og SFO

• Er med til at skabe en rød tråd for alle vores søde børn fra børnehave til endt skolegang 

• Går i konstruktiv dialog med personaler, forældre og elever, når hverdagen fordrer det

• Indgår i vores lille ledelsesteam hvor åbenhed, nærhed og tillid er bærende elementer


Vi har en kokketilberedt frokostordning for alle og andre gode personaleforhold i forhold til 
arbejdsvilkår. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for ansatte på de frie 
grundskoler og børnehaver, BUPL. 


Læs mere om Skorpen på www.skorpeskolen.dk


Fristet - tøv ikke med kigge forbi eller giv et kald.  
Send din ansøgning samt CV, måske en videohilsen om dig selv, til vores skolesekretær, Tina 
Andersen, på mail: adm-assistent@skorpeskolen.dk


Spørgsmål angående stillingen stilles til vores rektor: Jesper S. Nørskov på tlf. 31525364


Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023, eller hurtigst muligt herefter. 

Ansøgningsfrist: søndag d. 13. november 2022. Samtaler afholdes løbende.

http://www.skorpeskolen.dk

