
I Børnehuset Eremitagen søger vi pr.1. september en pædagog til et barselsvikariat i børnehaveafdelingen 
27 timer ugentligt samt en pædagog til en fast stilling 33 timer om ugen. 

 Vi har fokus på inkluderende fællesskaber og miljøer, hvor flere børn trives bedre og lærer mere. Vi afholder 
faste SAL møder (Systematisk Analyse af Læringsmiljøer) ligesom vi er uddannet i – og benytter 
Aktionslæring som metode til fortsat udvikling af egen og fælles pædagogiske praksis. I år har vi desuden 
fokus på implementering af den nye styrkede læreplan. Det er et spændende arbejde som vi har god energi 
på, så her er der mulighed for at være med og blive klogere på praksis i samspil med dine kolleger. 

Vi vægter et højt fagligt niveau og søger to pædagoger, der med en fleksibel tilgang og et aktivt, engageret 
og eksperimenterende afsæt kan være med til at videreudvikle den pædagogiske praksis. 

Vi ønsker 2 medarbejdere der har et særligt blik for det naturfaglige. Vi har en dejlig bålhytte samt en hel del 
udstyr til at kigge på dyr og insekter. Vi bor tæt på Dyrehaven og Mølleåen, så der er gode muligheder for at 
komme ud i naturen. 

Hos os er forældresamarbejdet betydningsfuldt, og vi benytter Børneintra til at dokumentere og 
kommunikere med forældrene. Du skal derfor have gode formidlingsevner og kunne formulere dig godt i 
både skrift og tale. 

Børnehuset Eremitagen rummer 92 børn fordelt med 56 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Vi bor i 
skønne omgivelser både ude og inde – og tæt på offentlige transportmuligheder. 

Vi holder af en glad og humoristisk atmosfære, og har indbyrdes et rigtig godt samarbejde hvor vi hjælper 
hinanden på tværs i huset, og vi vil glæde os til at byde de rette kollegaer velkommen. 

Hvis du har nogle spørgsmål eller har lyst til en rundvisning i huset er du velkommen til at ringe på telefon 
4528 5701 og spørge efter Leder Helle Kuhlmann eller Daglig pædagogisk leder Rikke Bager. Adressen er: 
Eremitageparken 331-333, 2800 Kgs. Lyngby, vores hjemmeside finder du på http://www.eremitagen.ltk.dk 

 
Ansøgningsfrist mandag den 12/8 -2019. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 
Lyngby-Taarbæk Kommune foretrækker at modtage ansøgninger elektronisk. Du kan sende din 
ansøgning til hku@ltk.dk . Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC. 
 
Lyngby-Taarbæk kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge 
uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. 
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