
Leder til privat institution 
i Silkeborg -  
Dronning Louises børnehave

Dronning Louises børnehave er  
Silkeborgs ældste daginstitution. 
Institutionen har de seneste år  
fungeret som privatejet institution, 
hvilket giver lederstillingen  
nogle unikke muligheder, da der ikke 
er langt fra tanke til handling – man er med andre ord med 
inde over alle beslutninger og alle arbejdsgange.
Institutionen består af en kompetent og erfaren  
personalegruppe, der arbejder tæt sammen med en engageret og 
stærk forældrebestyrelse. Desuden er der stor opbakning fra en 
ressourcestærk forældregruppe.
 
Beliggenheden er unik og med Vestre Skole somnærmeste nabo, 
samt skov, vand og by helt tæt på, er der altid mange  
muligheder.
Børnehaven er normeret til 66 børn i alderen 3-6 år. Institu-
tionen er veletableret, har været privat siden 2012 og har god 
stabil søgning med stabileventelister.  

Er du vores nye leder?
Du skal sætte kursen for fremtidens børnehave med fokus på 
tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde i  
børnegruppen, personalegruppen samt i samspillet med forældre-
ne. 
Du skal på alle måder kunne spille dine omgivelser stærkere. 

Vi forventer, at:
• du har en imødekommende og anerkendende tilgang til børn, 

forældre og kollegaer
• du har en pædagogisk uddannelse
• du har tydelige og anerkendende menneskelige lederegenskaber
• du kan formulere dig mundtligt og skriftligt
• du er opdateret omkring ny pædagogisk viden 
• du har lyst til at være med til at videreudvikle husets ånd 

og til at tegne institutionen udadtil 
• du deltager og bidrager i faglig sparring
• du deltager i bestyrelsesmøder og andre ledelsesspecifikke 

møder
• du er ansvarlig og varetager den daglige ledelseog har et 

godt overblik
• du er fortrolig med IT



• du kan formidle de pædagogiske værdier, og hvordan de kommer 
til udtryk i praksis

• du er faglig velformuleret i forhold til arbejdet med stra-
tegiske pædagogiske målsætninger.

• du har en stærk faglig viden indenfor 3-6 års området, samt 
du holder dig løbende opdateret indenfor dit faglige felt, 
og er villig til løbende videreuddannelse.

• du kan skabe overblik og klarhed over opgaver, roller og 
forventninger i en travl hverdag. 

Vi har en personalegruppe, hvor humor og samarbejde  
vægtes højt. Vi arbejder systematisk med forskellige  
pædagogiske principper heriblandt ICDP. Vi forventer, at du 
kan bidrage også på dette område. 

Vi er certificeret som en ”Sangglad institution”efter et 
3-årigt forløb under Sangens Hus, og vi bruger sang, leg og 
musik meget i det pædagogiske arbejde. 

En del af det daglige administrative arbejde varetages i dag 
af firmaet Accounter for at frigøre tid til den daglige ledelse 
og til det pædagogiske arbejde og udvikling.

Som medarbejder i Dronning Louise kan vi tilbyde  
sundhedsforsikring, samt et godt og udviklende samarbejde med 
både børn, personale og forældre. Løn og ansættelsesforhold 
efter gældende overenskomst BUPL/Accountor.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til bestyrelsen ved kontakt 
til enten Lone Pape (+45 61 66 08 87) eller  
Lea Louise Sørensen (+45 27 24 29 75). 

Børnehavens nye leder forventes at tiltræde 1/11 2022 og din 
ansøgning skal være os i hænde senest d. 11/9 2022.

Send din ansøgning og evt. bilag til bestyrelsesformand  
Lone Pape på lone2303@gmail.com.


