23. marts 2021

Stillingsbeskrivelse souschef Børnehuset Fjordly og Børnehaven Birken

Der arbejdes ud fra en flad struktur, hvor souschef og leder står for den samlede ledelse af de to børnehuse.
Souschefen skal indgå i et udviklingsforløb således, at vedkommende efter en periode selvstændigt kan
varetage ledelsen af et dagtilbud med budget- og personaleansvar. Derfor vil der i det første år være en
opmærksomhed på oplæring i forhold til den fremtidige ledelsesopgave og ansvar.
Ordningen er gældende et år herefter forventes det at souschefen kan varetage selvstændig ledelse med
fuldt budget- og personaleansvar.
Souschefen har børnetimer i den pædagogiske praksis. Disse vil til en start ligge i Børnehuset Fjordly i både
vuggestuen og børnehaven, hvor der aktuelt er størst behov og der kræves en indsats for at genetablere og
organisere det pædagogiske miljø. Souschefen skal arbejde bredt med hele børnehuset og ikke fungere som
stuepædagog. Der skal fokus på at igangsætte pædagogiske tiltag i hele børnehuset, som bidrager til trivsel
og læring hos alle børn. Ligeledes at understøtte processer, der øger medarbejdernes faglige blik og
refleksioner, som kan bidrage til kvalificerede og fagligt velbegrundede pædagogiske handlinger i praksis.
I samarbejde med daginstitutionslederen skal souschefen arbejde med at tilvejebringe et forbedret
arbejdsmiljø i Børnehuset Fjordly bl.a. med fokus på gensidig tillid i medarbejdergruppen og en nødvendig
loyalitet overfor ledelse og trufne beslutninger. Ligeledes skal der i samarbejde med daginstitutionslederen
arbejdes med implementering af Lejre Kommunes samarbejdsprogram omkring tidlig indsats.
•

•
•

•
•

Souschefen er i samarbejde med daginstitutionslederen ansvarlig for udvikling af kvaliteten i den
pædagogiske praksis samt en høj faglighed, der understøtter alle børns, trivsel, læring, udvikling og
dannelse
Souschefen skal understøtte og facilitere arbejdet med at omsætte Den styrkede pædagogiske
læreplan i praksis
Souschefen skal planlægge, organisere og understøtte en god struktur i dagligdagen ud fra viden om,
hvad der skaber de bedste læringsmiljøer for børnene samt udvikle en stærk evaluerings- og
refleksionskultur, der bidrager til de fagprofessionelles læring
Souschefen skal understøtte arbejdet med L-SAM, så den pædagogiske analysemodel bliver et aktivt
redskab i arbejdet med pædagogiske problemstillinger i praksis
Souschefen skal gå forrest i forhold til at omsætte refleksioner og pædagogiske overvejelser og viden
i praksis på en tydelig og anerkendende måde, hvor børnenes behov og trivsel er i fokus og
læringsmiljøerne styrkes.
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Kompetenceprofil
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En fagligt kompetent og velfunderet pædagog med indsigt og viden om børns udvikling
Fagligt reflekteret og med god selvindsigt
Har interesse for og mod på ledelse – er handlekraftig og har fokus på løsninger
Evner at understøtte et godt og ligeværdigt forældresamarbejde
Evner at motivere medarbejderne samt skabe følgeskab
Er optaget af læringsperspektivet i personalegruppen – kan understøtte og organisere de
professionelles læringsfællesskaber og facilitere samtaler, der skaber udvikling i personalegruppen
Giver tydelig feedback og feedforward - guider samt instruerer efter behov
Kan hjælpe medarbejderne med at se mening og muligheder i arbejdet
Kan se muligheder i hvordan der skabes pædagogisk udvikling og samtidig sikre overensstemmelse
mellem forbrug og budget
Kan vurdere og træffe beslutning om, hvilke indsatser der er nødvendige at prioritere først for at
løfte det faglige niveau
Har flair for administrative opgaver, gode IT-kompetencer - eks. rapportering af ferieafvikling og
skemaplanlægning, indberetning af fravær, ferie m.v.
Er velformuleret i skrift og tale – kan kommunikere klart og tydeligt
Har et godt overblik, kan skabe struktur samt overskue og håndtere svære problemstillinger i en
travl hverdag

På børneområdet i Lejre Kommune arbejder vi med L-SAM, som er en fælles analyse- og samarbejdsmodel,
som alle ansatte på dagtilbuds- og skoleområde anvender i arbejdet med pædagogisk udvikling. L-SAM skal
bidrage til fælles systematisk refleksion over vores praksis og hjælpe os til at finde nye handlemuligheder.
Du kan læse mere om L-SAM her.
Den Fællesfaglige Værktøjskasse er indgang til værktøjer som styrker vores refleksioner og dialoger om dét
vi ser, så vi kan bringe det ind i et fagligt rum på tværs af fagligheder til gavn for vores børn og unges trivsel
og læring. Det er værktøjer som understøtter måden vi samarbejder på i Lejre Kommune - Læs mere om
den Fællesfaglige Værktøjskasse her.

I Lejre Kommune er vores strategiske organisationsgrundlag, udarbejdet i forhold til kommunens vision
”Vores sted”. Du kan læse mere om Vores Sted her.
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