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PÆDAGOGISK LEDER TIL LEGEHUSET REGNBUEN  
 

”Vi smiler, når vi er på arbejde. Vi kan lide at være her. Vi har et godt fællesskab og et fælles mål. Vi tror på, at 

denne adfærd smitter af på børnegruppen.” Emilie, pædagog.  

Vil du støtte en afdeling i at lykkes med forsat at skabe et godt børnemiljø med en personalegruppe, der 

gerne vil udvikling i et læringsfællesskab? 

Har du lyst til at være en del af et dagtilbud med et godt fællesskab og som er i stor fælles faglig udvikling? 

https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/media/84207/tranbjerg-dagtilbud-rundbold_v01-1.mp4  

 

Legehuset Regnbuen er en 4 gruppers integreret institution. Afdelingen har tidligere været en H-institution, 

hvilket kan mærkes i husets struktur; en inkluderende tilgang og skabelse af gode rammer for alle børn. Dag-

tilbuddet arbejder med ”NEST” som metode i den pædagogiske praksis. Læs her om NEST: Læs her om NEST 

 

HVEM ER VI I REGNBUEN 

”Vi vil gerne udvikle os sammen og med vores nye leder” Sara, pædagog.  
Vi oplever os selv som:  

• En personalegruppe, der værner om et godt fællesskab, hvor faglig udvikling kan blomstre. Vi øver os 

i at undre os på hinanden, støtte hinanden og vejlede hinanden i både den personlige og faglige ud-

vikling. Vi oplever os selv som omstillingsparate – hvor målet er at tage udgangspunkt i børnene.   

• Vi ser bag om børnene og deres behov og tilpasser rammerne omkring børnene, så de har de bedste 

betingelser for god trivsel og udvikling. Vi støtter hinandens pædagogiske initiativer og samarbejder 

på tværs af stuerne. Vi vil gerne undre os på hinandens praksis. 

• Vi samarbejder på tværs af stuerne. Når vi er pressede, hjælper vores struktur og rutiner os, så vi lyk-

kes med at give børnene en god dag. Vi hjælper hinanden – vi kigger på hele huset og har åbne døre 

og ser det som en naturlighed og at børn kender os.  

• Arbejdsmiljøet betyder meget for os som personalegruppe, og vi vil gerne skabe et rum, hvor alt kan 

siges til hinanden. Vi siger godmorgen til hinanden og oplever, at alle er vigtige medspillere i den fæl-

les indsats. Når vi afholder fælles fredag for børnene, giver det energi til os voksne.   
 

HVAD TILBYDER VI EN NY LEDER? 

• Følgeskab fra en aktiv personalegruppe, som støtter op omkring fælles beslutninger. 

• En personalegruppe, der brænder for børnenes trivsel og udvikling.  

• En mangfoldig personalegruppe, der supplerer hinanden.  

• En afdeling, som står sammen - også i modvind, hvor ansvarlighed for opgaven er en natur-

lighed.  

• Et fællesskab, som går langt for at ville leve op til de forventninger, opgaven giver.  

• En afdeling, hvor ”vi plejer” ikke er en faglig begrundelse.  Der er ikke meget, vi plejer. 

• En forældregruppe, som er aktive, nytænkende og anerkendende i deres samarbejde med 

afdelingen. 

• Et lederteam med faglig og kollegial refleksionssparring som fast punkt på dagsordenen.  

• En mentorordning og et tæt samarbejde med dagtilbudsleder i form af fastlagt sparring og 

trio-sparring med leder kollegaer.  

• Et dagtilbud, som er i udvikling med fælles mål og værktøjer med fokus på samarbejde og 

kommunikation i stærkere læringsfællesskaber. 
 

https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/media/84207/tranbjerg-dagtilbud-rundbold_v01-1.mp4
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skole-for-alle/nest-for-fagpersoner/nest-inspireret-paedagogik-i-aarhus/#1


 

VI SØGER 
Som personalegruppe søger vi en autentisk og troværdig leder, der tør lave fejl og kan rumme, at vi også kan 

fejle. Vi ser det som en styrke, at vi sammen kan blive klogere på, hvad vi skal gøre bedre næste gang. Vi er en 

stærk personalegruppe, som har brug for en leder, der vil samle og støtte os både enkeltvis, men også som 

personalegruppe.  Vi forventer, at du er ambitiøs på børnenes vegne og evner at gå forrest i at rammesætte 

og igangsætte gode, tydelige processer for os. Vi ønsker at blive dygtige til at evaluere og følge op på opga-

ver, hvor vi har brug for en leder, der samler alle trådene, skaber overblik og fælles retning. En leder, som er 

nysgerrig på husets kompetencer og den struktur, der er dannet, og som også kan forstyrre og udfordre os. 

En leder, som har god fornemmelse for, hvornår det er vigtigt at gå forrest, ved siden af eller bagved i perso-

naleudvikling og arbejdsmiljø.   

 

ANSVARSOMRÅDER 
Som pædagogisk leder i Legehuset Regnbuen har du ansvar for den alsidige organisatoriske daglige drift af 

afdelingen, som bl.a. indeholder mødeplaner, indkøb, personaleledelse, forældresamarbejde, arbejdsmiljø og 

overholdelse af budget.  

 

• Anerkendelse og sociale kapital: Du ser personalegruppen og støtter dem i deres udvikling og trivsel. 

• Den tidlige indsats: Du indgår i et tværfagligt samarbejde med PPR, sundhedspleje m.m.  

• Det samskabende forældresamarbejde: du er med til at skabe gode betingelser for den fælles ind-

sats omkring barnet.  

• Læreplanens retning: Du støtter personalet i at omsætte dagtilbuddets bestemmelser i den pædago-

giske praksis. 

• Måling af kvalitet: Du måler kvaliteten af de pædagogiske indsatser via data, dialog, handling og eva-

luering. 

• Opfølgning: Du ser og deltager i den pædagogiske praksis og støtter personalet i at evaluere og kig-

ger på, hvad næste skridt er. 
  

Som pædagogisk leder i Tranbjerg Dagtilbud er du ikke kun bindeled fra dagtilbuddet til din afdeling i form af 

fælles mål og beslutninger, men også en del af det store fællesskab i dagtilbuddet. Du er en del af at udvikle 

dagtilbuddets pædagogiske læreplan og mål for stærkere læringsfælleskaber (SLF). Du er ansvarlig for, at din 

afdeling efterlever SLF´s vision, læreplanens retning og dagtilbudslovens bestemmelser. Du bliver en del af at 

bidrage til udvikling på dagtilbudsniveau samt implementere tiltag i praksis.  

   

VI FORVENTER, AT 

• Du anvender din indlevelsesevne:  Interesserer dig for medarbejdernes faglige processer og støtter nu-

værende og fremadrettede kompetencer.  

• Du undrer dig: Du kommer med respekt for det, som er skabt og går i dialog med personalet om den fæl-

les fremadrettede udvikling. Du skaber gode betingelser for fælles læring.   

• Du er en synlig leder: Du prioriterer at være tilgængelig for børn, forældre og personale. 

• Du har ”overblik" på to-do sedlen: Du samler alle de bolde, som personalet kaster op. Du ser fremad i 

forhold til kommende arbejdsopgaver og er visionær. 

• Du er tydelig: Du sætter rammer og gode betingelser for inddragelse. Du kommunikerer tydeligt vejen til 

endelige beslutninger og hvilke konsekvenser, disse kan have for den pædagogiske praksis.  

 

PERSONLIGE KOMPETENCER 

• Du er autentisk i din lederrolle.  

• Du er imødekommende og er tillidsskabende i din dialog med børn, personale og forældre. 

• Du ved, hvad du er god til og vil gerne fortælle om de resultater, som du skaber.  

• Du ved, hvad du skal støttes i og beder om hjælp hos din leder og dine kollegaer. Det er naturligt for dig 

at være i et læringsrum.   



 

• Du udviser empati overfor medarbejderes udgangspunkt og udvikling.  

• Du kan prioritere dine opgaver og mestrer overblikket i den organisatoriske hverdag i afdelingen.  

• Du er ærlig, loyal og drevet af en lyst til, at din ledelse skal skabe de bedste betingelser for børnene.  

• Du er samskabende i lederteamet og vil gerne fællesskabet både i afdelingen og i dagtilbuddet.  

 

DU BLIVER DEL AF 
Legehuset Regnbuen har to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 48 børn. 

Der er ca. 13 medarbejdere, som både kan lide at være sammen om en dagsorden og holder af en let tone i 

fællesskabet. Personalet er vant til at arbejde selvstændigt i små grupper med børn, da det er en arbejdsme-

tode, som gavner hele børnegruppen. Legehuset Regnbuen har god forældreopbakning.  

 

Læs mere på Legehuset Regnbuens hjemmeside: https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/le-

gehuset-regnbuen/ 

Følg os på sociale medier: (1) Tranbjerg Dagtilbud | Facebook, Instagram 

Se film og læs om Tranbjerg Dagtilbuds fælles faglige udvikling: https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/film/ 

 

ERFARINGSMÆSSIG BAGGRUND 

• Pædagogisk uddannelse. 

• Det er ikke nødvendigt at have ledererfaring. Evt. funktion som stedfortræder, fagligt fyrtårn el.lign. 

 

LØN OG ANSÆTTELSE 
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn i forhold til BUPL’s/Aarhus Kommunes overenskomst. Vi håber, at 

du kan begynde pr. 1. marts 2023 eller tidligere. 

ANSÆTTELSESPROCES 
Ansøgningsfrist den 8. januar 2023. Send ansøgning og bilag elektronisk. Find link til den elektroniske ansøg-

ning på aarhus.dk/job.  

Første samtalerunde er den 12. januar 2023. Anden samtalerunde er den 19. januar 2023. Begge samtalerun-

der starter efter klokken 14.00. Mentale færdighedstest og personlighedstest ligger imellem de to samtaler. 

 

SÅDAN ER DU LEDER I BØRN OG UNGE 
 
Som leder i Børn og Unge arbejder du for at gøre børn og unge så dygtige, de kan.  

 

Det betyder, at du spiller dine medarbejdere gode og har fokus på samarbejde og gode relationer. Som leder 

gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Du er engageret, modig, troværdig og 

respektfuld.  

 

Vi er en stor organisation med mange forskellige fagligheder. Her er mulighed for udfoldelse og plads til 

mangfoldighed. Vi er et stærkt fællesskab, der insisterer på at lære og udvikle os sammen.  

 
DINE KOMPETENCER SOM LEDER I BØRN OG UNGE 

• Du er god til at se nye muligheder 

• Du er god til at skabe struktur i en kompleks lederrolle 

• Du skaber og vedligeholder netværk 

https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/legehuset-regnbuen/
https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/legehuset-regnbuen/
https://www.facebook.com/dagtilbudtranbjerg
https://www.instagram.com/
https://tranbjergdagtilbud.aarhus.dk/film/


 

• Du kommunikerer tydeligt og åbent  

• Du har blik for de langsigtede mål i hverdagens opgaver 
 

BØRN OG UNGE ARBEJDER MED STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER 
Hele Børn og Unge har i 2019 taget hul på at udvikle vores samarbejdskultur med ’Stærkere Læringsfællesska-

ber’. Det er en ny måde at samarbejde på, som fokuserer på åbne og reflekterende dialoger mellem os, der 

sammen løser kerneopgaven. Vi sætter data, viden og erfaringer i spil, så alle får mulighed for at lære sam-

men, af hinanden og med hinanden på tværs af fagligheder, roller og arbejdsopgaver. 

 

 

KONTAKT:  

Vil du vide mere om stillingen og evt. have en rundvisning, er du velkommen til at kontakte 

dagtilbudsleder Mette Ruggaard tlf. 41856853, mail: merug@aarhus.dk  

https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/staerkere-laeringsfaellesskaber/
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/staerkere-laeringsfaellesskaber/

