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Positiv, Pålidelig og Passioneret Pædagog
Som den ældste i en stor børneflok, har jeg hele livet været vant til at tage ansvar og yde
omsorg for andre. Mit valg som pædagog faldt derfor naturligt og kan ikke vente med at
komme i gang. Jeg har et stort ønske om at starte min karriere hos Børnehuset Søstjernen,
hvor udvikling og trivsel er i fokus.
Læring og udvikling med fokus
Hos Børnehuset Søstjernen kan jeg spille en aktiv rolle med indlæring og udvikling gennem
leg og spil. I min praktikperiode ved Institutionen Sandormen indførte jeg G5-modellen, der
er med til at forbedre børnenes overgang fra børnehave til skolen. Denne model kunne være
en stor fordel for Børnehuset Søstjernen og jeg ville kunne være tovholder med indførelsen.
Derudover vil jeg også kunne assistere med pædagogisk madlavning og ville inddrage
børnene i fælles madlavning, som kan styrke både deres sproglige og sociale kompetencer.
Jeg har tidligere lavet kreative og sunde børnevenlige retter, som gør børnene nysgerrige
og giver lyst til at smage nye ting.
Trivsel med både børn og voksne
Som pædagog ved Børnehuset Søstjernen vil jeg trække på min erfaring fra både
praktikophold, fritidsarbejde og dagligdagen. Mit fokus vil være, at skabe de optimale
rammer for børnene, og samtidig have en tæt dialog med forældrene. Jeg tror på at
inkludere børnene i både uden- og indendørs aktiviteter. Både børn og voksne har godt af,
at være ude et par timer hver dag. Dette gør jeg også selv i min fritid.
Smilende - med masser af energi
Som kollega kan I forvente en glad, positiv og omsorgsfuld pædagog, der ikke er bange for
at give en hånd med, uanset opgaven, eller om støjniveauet bliver for højt. Jeg håber, I har
lyst til at høre mere om mig og mine kompetencer og vil glæde mig til en personlig samtale.
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