
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pædagog  
- med tiltrædelse 1. august 2021 

 
Da en af vores dygtige medarbejdere har fået nye pædagogiske opgaver på Kolding Realskole, søger vi en pædagog i en 

fast stilling, på 34 timer, til vores SFO. 

 

Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor faglig kvalitet og dannelse er grundlaget. Vores mål er at skabe de 

bedste rammer for, at eleverne udvikler sig samtidig med, at de lærer at indgå i fællesskaber, hvor de er aktive, ordentlige 

og deltagende. Vores værdier, – faglighed, ordentlighed, glæde, dedikation og mod, – står ikke blot på papiret, men findes 

og lever i vores hverdag med hinanden og med eleverne. 

 

Vi søger en tydelig, nærværende og anerkendende pædagog, som brænder for at skabe gode børnefællesskaber i SFO 

med udgangspunkt i det enkelte barns sociale udvikling, interesser og erfaringer. Vi søger en pædagog, der ønsker at gøre 

en forskel for det enkelte barn, og for hvem det at tage initiativ og arbejde selvstændigt er helt naturligt. En pædagog der 

naturligt løfter, udvikler og støtter børnenes relationer og ikke mindst – en pædagog som går forrest i samarbejdet med 

forældrene om børnenes trivsel.  

 

Du: 

• Uddannet pædagog, brænder for samspil, udvikling og ønsker at bidrage med dine kompetencer  

• Anerkendende, troværdig og konsekvent i dit arbejde 

• Bidrager til en hverdag med tryghed, omsorg og udvikling for det enkelte barn 

• Brænder for at skabe et pædagogisk miljø for skolens yngste børn – et miljø der bygger på skolens værdier og 

giver børnene et aktivt fritidsliv 

• God til kommunikation- og relations-dannelse 

• Stabil, fleksibel og tager ejerskab over Kolding Realskoles værdier 

• Har måske erfaring med SFO og evt. musik, bevægelse eller natur og udeliv. 

SFO har hjemme i skønne omgivelser nær Kolding Ådal med gode faciliteter både ude og inde. Vores kerneopgave er 

børnenes trivsel, og derfor arbejder vi altid ud fra vores fælles børnesyn og pædagogiske grundlag. Du vil blive del af 3. kl. 

teamet og ligeledes have timer i skoledelen. 

Ansættelse og løn sker efter gældende overenskomst.  

 

Ansøgning, cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag sendes elektronisk fra formularen: 

Ansøgning til Kolding Realskole (som kontaktperson vælges Ansøgning). 

 

Ansøgningsfrist: torsdag d. 10. juni 2021 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler: uge 24 

 

Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SFO-leder 

Bente Albrechtsen, mobil: 23 23 34 89 / mail: ba@koldingrealskole.dk  

 

www.koldingrealskole.dk 
 

KOLDING REALSKOLE SØGER 

https://koldingrealskole.signflow.dk/webapp/securemailbox/new
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