
Har du lysten og ikke mindst evnerne til at stå i spidsen 
for en børnehave, der vil og kan noget ud over det 
sædvanlige? Har du kant, og tør du udfordre vanetænk-
ningen? Lillian, vores mangeårige frontfigur, har besluttet 
sig for at gå på pension, og vi søger derfor en ny leder til 
det, vi synes er verdens bedste børnehave.

Hvem er vi? 
Vognmandsparkens Børnehave er en privat børnehave, 
hvor tid og ressourcer bliver brugt på at skabe de ram-
mer og pædagogiske stimuli, der sikrer det gode børne-
liv. Vores lille oase er indrettet som et hjem med høns 
og frugtbuske i baghaven, ild i pejsen og bløde sofaer. 
Udgangspunktet er, at børnene skal have skal have det 
godt, hvis de skal have mod og nysgerrighed på livet og 
kompetencer til at klare både medgang og modgang. Vi 
er til dagligt 45 glade børn, 5 erfarne pædagoger, 2 entu-
siastiske vikarer og 1 lærelysten praktikant. Vi har til huse 
i Roskilde syd, og børnehaven er let tilgængelig med bil 
såvel som offentlig transport. Børnehaven er begunstiget 
med en engageret forældregruppe, en dedikeret besty-
relse samt en aktiv støtteforening, der hvert år skaffer 
penge til koloni, ladcykler mv. 

Hvad er opgaven?
Opgaven bliver kort fortalt med respekt og ydmyghed at 
stimulere den fortsatte udvikling af en særdeles velfun-
gerende børnehave med en sund økonomi og en solid 
pædagogisk praksis. Der skal ikke bygges op, men i stedet 
bygges oven på og videreudvikles. Du skal lede og inspi-
rere en lille erfaren medarbejdergruppe, der har et stort 

katalog af pædagogiske erfaringer, og som har arbejdet 
sammen i mange år. Vi er vant til en leder, der går foran 
i det pædagogiske arbejde med børnene, og som ikke 
sidder afsondret på kontoret. Du skal have lyst til både 
at tage med på koloni og tage en åbnevagt, når det er 
nødvendigt. Du kan udvikle børnehavens pædagogik og 
deltage i debatten i den pædagogiske verden. Vi ønsker 
en leder, der formår at understøtte samarbejdet med en 
dedikeret forældregruppe, der er vant til at bidrage. 

Hvem er du?
Vi søger en leder, der kan sikre, at det fortsat er noget 
helt særligt at være barn i Vognmandsparkens Børne-
have. For at få succes med denne opgave er vi på udkig 
efter en leder karakteriseret ved fem følgende dyder:

1.  Du går foran med kreativ energi og entusiasme, og 
din karismatiske facon sætter en attraktiv retning for 
børnehaven, som både børn, forældre og medarbej-
dere har lyst til at være en del af.

2.  Du har solid pædagogisk indsigt, forstand på det 
gode børneliv, og du kan sikre en løbende udvikling af 
den pædagogiske praksis, bl.a. gennem faglig sparring 
og facilitering af pædagogiske processer.

3.  Du er den tillidsfulde rollemodel, der praktiserer, hvad 
du prædiker, og med tydelige rammer giver plads til, at 
medarbejderne kan gøre det, de er bedst til.

4.  Du er synlig og du kommunikerer godt, og dine for-
midlingsevner sikrer, at børn, forældre, medarbejdere 
og ikke mindst omverdenen ved, hvor Vognmandspar-
kens Børnehave er på vej hen, og hvad den står for.

5.  Du har næse for optimal ressourceanvendelse og 
flair for administrative opgaver, så du kan bruge din 
primære energi på at være pædagogisk og faglig leder. 

Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder en unik mulighed for at blive leder i børneha-
ve, der er respekteret, og som i flere tilfælde har indgået 
i forskningsprojekter. Du får muligheden for at stå i 
spidsen for en velfungerende og fagligt dygtig personale-
gruppe samt muligheden for at arbejde sammen med en 
bestyrelse, der både kan lytte, stille spørgsmål samt give 
med- og modspil. 

Er du stadig interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 
kontakte vores bestyrelsesformand Henrik Balling på 
3118 9407 eller pædagog Lisbeth Pedersen på 4637 
4783.
Vi forventer at holde første samtale 5. november og 
anden samtale 14. november. Der vil blive hentet refe-
rencer, og du vil ligeledes blive bedt om at gennemføre 
en personlighedstest mellem første og anden samtale.

Send din ansøgning og CV inden den 30. oktober til 
nystilling@borneringen.dk mærket: Ansøgning til Vogn-
mandsparkens Børnehave.

Vognmandsparkens Børnehave
Gartnervang 13
4000 Roskilde
www.vognmandsparken.dk 

Ny leder til verdens formentligt bedste børnehave


