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LEDIG FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED SANDVIKA
BARNEHAGE
Ved Sandvika barnehage er det ledig fast stilling som pedagogisk leder i 80 % fra 1. august 2022.
Kvalifikasjoner:
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen
treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
Ledere i Lierne kommune skal konkretisere mål, sette retning og oppnå resultater, jf. «Veiviseren, Lierne
– Det gode vertskap»
- Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig
skjønn.
- Pedagogisk leder skal veilede og sørge for at barnehagen følger gjeldene lover og forskrifter slik at det
oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet, med særlig vekt på at barnehagen skal gi barna et godt
oppvekst- og utviklingsmiljø.
- Pedagogisk leder har med sine kunnskaper om barns utvikling, læring og behov medansvar for organisering
og framdrift av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
- Pedagogisk leder, leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av
arbeidet i barnegruppen og på avdelingen.
- Pedagogisk leder, leder avdelingen og organisere arbeidet slik at personalet arbeider som et team med felles
pedagogisk plattform
- Pedagogisk leder planlegger og organiserer for foreldresamarbeid og sørge for god informasjonsutvikling
mellom barnehage og hjem
- Pedagogisk leder planlegger, leder og holder pedagogiske arbeidsmøter (refleksjonsmøter)
- Pedagogisk leder er pådriver i pedagogiske utviklingsarbeid ved barnehagen og i kommunen.
Personlige egenskaper:
• Tydelig og engasjert i rollen som pedagogisk leder
• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team
• Effektiv, strukturert og selvstendig
• Evne til å lytte og å være reflektert
• Bidra til et godt arbeidsmiljø
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Brukerorientert, raus og fleksibel
• God digital kompetanse
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper og egnethet
til å kunne videreutvikle Sandvika barnehage som et viktig utvikling- og læringsmiljø.
Spørsmål kan rettes til
Styrer Sandvika barnehage, Jannike Hildrum tlf. 90 11 86 05.
Kommunalsjef Oppvekst og velferd Edith Valfridsson tlf. 99 36 44 66.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne
kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring.
Søknadsfrist 30.06.2022.

