
Ballerup Ny Skole søger pædagog til skolen og skolens SFO fra 1. april 2022

Vi søger pr. 1. april 2022 eller snarest derefter en engageret og dygtig pædagog.

Ud over stillingen som pædagog i SFOen er vi interesserede i en kollega, der også kan varetage natur/teknik

i skolens mindre klasser. Stillingen er på 30-37 timer om ugen.

Vores forventninger til en ny kollega

Du skal have en solid faglighed, hvor du ved, hvad det er SFO pædagogik kan bidrage med i børnenes

udvikling og på denne baggrund kunne lave relevante og spændende projektforløb med børnene.

Vi forventer, at du

- brænder for at være del af et pædagogisk udviklende miljø

- er engageret og nyder at være aktiv sammen med børnene

- er initiativrig og selvstændig

- søger og trives med tæt samarbejde med dine kolleger

Om skolen/SFOen

Ballerup Ny Skole er en Lilleskole med 190 elever fra 0. til 9. klasse og 25 medarbejdere. Der er 80 børn i

SFOen. Skolen ligger i dejlige omgivelser i skovkanten til Jonstrup Vang.

Vores skole og SFO bygger på et stærkt værdigrundlag med vægt på fællesskabet og på børnenes sociale og

personlige trivsel. Vi er en stabil, engageret og kompetent medarbejdergruppe, som har et godt samarbejde

med skolens forældre.

Vi har et tæt samarbejde omkring vores børn. Vi har en madordning og spiser hver dag sammen med

børnene. Vi tager på fem dages teltlejrskole i en skov, og vi har flere fælles temauger og mange andre gode

traditioner.

SFOen varetages af et lille team, som samarbejder med indskolingslærerne, og vi  prioriterer at give vores

børn en sammenhængende og lærerig hverdag præget af tryghed, nærvær og varierede og gode aktiviteter

og forløb. Vi har stor fokus på udeliv og bevægelse.

SFO’en er åben fra kl. 7.00 - 8.00 og igen fra kl. 13.30 - 17.00.

Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.ballerupnyskole.dk

Du søger stillingen ved at trykke på QuickApply-linket. Vedhæft gerne din ansøgning og CV, som én samlet

fil. Ansøgningsfrist senest d. 21. marts kl. 8.00.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med BUPL. Ansættelse er betinget af en

tilfredsstillende børneattest.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte skolens kontor på tlf. 29 65 23 51

Ballerup Ny Skole

Tvendagervej 4 - 2750 Ballerup – tlf. 29 65 23 51

http://www.ballerupnyskole.dk

