Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper i Øster Snede
Børnehus
Det forventes at man som medhjælper i Øster Snede Børnehus er loyal og ansvarlig i forhold til husets
pædagogik.
Det forventes at man som medhjælper kan møde til tiden i institutionens åbningstid.
Være bevidst om at stillingen kan være et led i en videre uddannelse.
Arbejdet med børnene
Medansvarlig for at skabe rammer for børene, så de oplever en hverdag, der er præget af
omsorg, tryghed og udvikling.
Medansvarlig for at udføre aktiviteter i forhold til børnegruppens behov.
Medansvarlig for det enkelte barns udvikling og trivsel.
Medansvarlig for en tryg børnehavestart og senere en overgang til skole.
Medansvarlig for den pædagogiske planlægning.
Medansvarlig for børnenes sikkerhed ude og inde.
Medansvarlig for afholdelse af kontaktbesøg.
Forældre
Være medansvarlig for den daglige snak med forældre.
Give informationer mundtligt.
Være medansvarlig for at etablere et åbent, tillidsfuldt og respektfuldt forhold til den enkelte
familie gennem den daglige kontakt.
Være medansvarlig for at videregive oplysninger om barnets trivsel og udvikling.
Være medansvarlig for at skabe rum og mulighed for en god dialog.
Deltage i forældremøder 1 gange om året.
Deltage i Øster Snede Børnehus fødselsdag og i julefesten ifølge turnus.
Personalet/personlig udvikling
Deltage i stuemøder.
Deltage i afholdelse/planlægning af personalemøder og pædagogiskdag.
Være medansvarlig for et godt samarbejde i personalegruppen.
Være ansvarligt medlem af bestyrelsen (hvis man er valgt).
Være ansvarlig for at få læst informationer.
Være medansvarlig ved at hjælpe med opgaver ved støttekrævende børn.
Være ansvarlig for at videregive information.
Være ansvarlig for at behandle børn/forældre og kolleger med respekt.
Være medansvarlig ved at lave iagttagelser.
Være medansvarlig for et samarbejde med pædagoger i arbejdet med at evaluere læreplaner
og planlægge aktiviteter.

Egne ansvars områder
Ansvarlig for at varetage og koordinere praktiske opgaver.
Ansvarlig for at få sig præsenteret for forældrene (blive præsenteret).
Ansvarlig for egen udvikling fagligt og personligt gennem kurser.
Ansvarlig for egen deltagelse i pædagogisk og faglig debat i personalegruppen.
Ansvarlig for at udvise respekt, loyalitet, fleksibilitet og drage omsorg for hinanden.
Ansvarlig for at udvise respekt for hinandens personlighed og faglighed.
Medansvarlig for at skabe sammenhold og samarbejde på tværs af stuerne.

