Børneentusiast med hang til jord under neglene
Københavns Skolehaver søger en person til ansættelse i en deltidsstilling med ca. 20 timer om
ugen fra 1. januar 2014.
Brænder du for børn og udeliv, og har du flair for pædagogik og lyst til at give børn gode have- og
naturoplevelser og et unikt grundlag for læring? Vi forventer, at du har en relevant pædagogisk
uddannelse og er god til at formidle og engagere i børnehøjde.
Du bliver ansat til at videreføre vores lokale pilotprojekt ’De små dyrker’, som takket være en
bevilling fra Københavns Kommune nu er blevet et tilbud til byens daginstitutioner. Projektet blev
startet op i 2011 med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg og FOAs pædagogiske udviklingsfond, og
vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende institutioner, børn og forældre. Der er
oparbejdet en stor goodwill og efterspørgsel, og du vil få en grundig introduktion og oplæring i
arbejdet.
Børnene deltager i længere forløb, hvor de kommer i haverne flere gange i løbet af sæsonen og
sammen med dig og pædagogerne lærer om alt fra frø til høst til madlavning og møgspredning.
Børnene har deres eget samlingssted i haven med bålplads og egne minihaver, som er
udgangspunktet for alt hvad de oplever og lærer i haven. Du er igangsætteren, som guider børn og
pædagoger sjovt, inspirerende og lærerigt gennem deres besøg og planlægger, organiserer og
følger op på nye besøg. Det er også dig, som har ansvaret for booking af besøg mm.
Du indgår i et lille team af meget engagerede medarbejdere og indgår således også i havens
mange andre aktiviteter og udviklingsarbejde. Du er derfor fleksibel, visionær og praktisk anlagt og
god til at samarbejde med mange forskellige mennesker.
Københavns Skolehaver er en forening, som arbejder med at give byens børn jord under neglene
og lære dem om alt fra frø til høst til madlavning og kompostering, såvel i skoletiden som i fritiden.
Her er æbler og eventyr, klatretræer og krydderurter, bærbuske og bålpladser, bier og blomster,
hønsefødder og gulerødder. Vi har årligt ca. 1400 børn, som dyrker have forår til efterår og 1200
børn som deltager i vores vinterskolehaveforløb.
Dit arbejdssted bliver primært udendørs i skolehaverne i Lersøparken, Bispebjerg Bakke 8, 2400
København NV, men også indendørs i Karenshus på samme adresse.
Løn i forhold til overenskomst med Københavns Kommune.
Ansøgningen sendes til ovenstående adresse og kan også sendes pr. mail til:
camilla_kbhskolehaver@live.dk senest d. 13. december. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.
For yderligere information om stillingen kontakt:
Camilla Friedrichsen, daglig leder, mobil: 50 46 25 35
Du kan også læse mere om os på www.kbhskolehaver.dk

