
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vores børnehaveklasseleder går på pension efter 34 år på posten. Vi søger derfor en ny 
børnehaveklasseleder, der brænder for at skabe trivsel, glæde og læring for de allermindste elever i tæt 
samarbejde med dygtige kolleger. 
 
Det er en stilling på fuldtid med opstart pr. 1. august 2022. 
 
Vi er en kulturskabende skole for 430 elever fordelt fra 0. – 9. klasse. Alle elever er velkomne hos os, og vi 
arbejder professionelt og ambitiøst for at give det bedste skoleforløb. 
 
Du skal være interesseret i at blive en del af et engageret indskolingsteam, som er optagede af at 
understøtte trivsel og læring. Som børnehaveklasseleder har du fokus på trivsel, læring og gode 
klassefællesskaber. 
 
Vi har to børnehaveklasser og vi forventer et tæt samarbejde mellem de to klasser i årgangsteamet. 
 
Vi søger en børnehaveklasseleder, der: 

- har en pædagogisk uddannelse 
- tager klasserumsledelse og skaber gode relationer 
- er faglig ambitiøs 
- er rummelig i forhold til børns forskellighed 
- har viden og erfaring med inkluderende pædagogik, hvor fællesskabet er det bærende 
- oplever samarbejdet med forældrene som en ressource i arbejdet 
- øjner muligheder frem for begrænsninger i hverdagen 
- gerne har kompetencer inden for matematik- og danskundervisning, læseindlæring samt 

sprogstimulering. 
- møder sine omgivelser med et smil 
- har hjertet i børnehøjde 

 
Faglighed og fællesskab vægtes højt, og vi ser elevernes læring og trivsel som hinandens forudsætninger. Vi 
har en stærk inklusions- og digital profil og arbejder målrettet med læring, så eleverne udnytter deres 
højeste potentiale.  
 
Samarbejde, fælles udvikling og sparring er kendetegnende for skolens kultur, både internt og med 
omverdenen.  

 
På Marienhoffskolen arbejder vi målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har fokus på at både 
elever og medarbejdere trives. Vi har et stærkt fællesskab med høj faglighed i fokus. 
 
Læs mere på https://marienhoffskolen.aula.dk/ eller www.syddjurs.dk eller se med på skolens 
Facebookside og Instagram.  
 
Marienhoffskolen ligger i hjertet af Ryomgård med skønne udearealer og grønne vidder. Bussen og 
Letbanen kører lige til døren. Skolen er nyrenoveret og fremstår som en super moderne folkeskole. 

Børnehaveklasseleder på Marienhoffskolen 

https://marienhoffskolen.aula.dk/
http://www.syddjurs.dk/


 

 

 

  
 
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2022. Vi indkalder løbende til samtaler. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos Skoleleder Ann Taul Andersen på mobil 27220775 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der bliver indhentet straffe- og 
børneattester. 
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede 
filer skal være i pdf- eller word-format.) 

https://www.syddjurs.dk/da/job-i-kommunen/boernehaveklasseleder-paa-marienhoffskolen/

