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S k o v b r y n e t  R u d o l f  S t e i n e r  vu gg e s t u e o g b ø r n e h a v e 

s øg e r pædagog i barselsvikariat fra 1. januar 

 

I Skovbrynet søger vi fra 1. januar 2019 til 1. oktober 2019 en steineruddannet 
pædagog, steineruddannet lærer eller en pædagog med indgående erfaring med Rudolf 
Steiner-pædagogikken til et barselsvikariat på 37 timer om ugen i børnehaven. 
 
Vi søger en empatisk, nærværende og selvstændig pædagog med lyst til fordybelse 
i pædagogikken og det kollegiale samarbejde i huset, sangleg, eventyr og det 
efterlignelsesværdige arbejde omkring børnene i børnehaven. 
 
Som en Steiner vuggestue og børnehave har vi fokus på: 

 Rytme og ro i hverdagen, der skaber en tryg ramme for børn, forældre 
og pædagoger. 

 Efterlignelsesværdige voksne, som er bevidste om egne handlinger, adfærd 
og talemåde 

 At drage omsorg for hele barnets væsen; krop, sjæl og ånd 
 At se barnet som et rytmisk, sansende og efterlignende væsen 
 At se Skovbrynet som et eventyrligt sted at være barn, hvor der er plads til 

at barnet får ro til at sanse og gro. 
 At skabe en stemningsfyldt dag med fortælling, sang og 
 årstidsfester 
 At følge årets gang i skoven, naturen og haven 
 At tilberede og nyde vegetarisk, økologisk/biodynamisk mad 
 At de voksne er aktivt deltagende i studiearbejde og selvopdragende 

 
Skovbrynet ligger i Odense C i en stemningsfyldt og smuk gammel villa lige op 
til Åløkkeskoven. 
 
Vi har tre vuggestuegrupper med i alt 31 børn og to børnehavegrupper med 28 børn i 
hver, og vi er 16 i kollegiet og en fantastisk og engageret forældrekreds. 
 
Hvis dette lyder som en stilling for dig, ser vi meget frem til at modtage din ansøgning. 
 
Send den til: info@skovbrynetodense.dk og mærk den: 
’Ansøgning pædagog’. Ansøgningsfrist er 1. december 2018. 
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, kontakt venligst leder Maria Hoffmann på telefon 
50777020 eller info@skovbrynet-odense.dk. 
 
Hvis du ikke har hørt fra os inden d. 20. december, er stillingen besat til anden side, og 
vi takker dig for din interesse. 
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