
 

 

 

Vevelstad kommune | Stillingsutlysning Pedagogisk leder 

Pedagogisk leder 

Ledig stilling i Vevelstad kommune 

 

Vevelstad kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder i 

Storbjørka barnehage fra 5. desember 2022        

Med forbehold om politisk godkjenning vil det fra 1. januar 2023 bli ledig 

ytterligere 100 % fast stilling som pedagogisk leder. 

Storbjørka barnehage er kommunens eneste barnehage og har to avdelinger.                    

Barnehagen ligger midt i Vevelstad sentrum mellom Vevelstad sentralskole og rådhuset.                                  

Barnehagen har kort avstand til både bibliotek, gymsal, basseng, skog og fjære. 

 

 

Kvalifikasjoner: 

 

• Barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk høyskoleutdanning med 

videreutdanning i barnehagepedagogikk  

• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

• Må beherske relevante dataverktøy  

• Nytenkende og løsningsorientert 

• Positiv, engasjert og faglig oppdatert 

• Gode samarbeids- og lederegenskaper 

• Ønskelig med erfaring fra barnehage  

• Personlig egnethet vektlegges 

 

 

 

 



Arbeidsoppgaver: 

 

• Arbeide etter gjeldene lover og regelverk og lede det pedagogiske arbeidet i 
avdelingen  

• Har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det 
pedagogiske arbeidet  

• Har ansvar for et godt samarbeid med ansatte og foresatte 
• Bidra i barnehagens pedagogiske utvikling og deltagelse i REKOM 
• Være en aktiv deltager i barnehagens lederteam 
• Jobbe i tråd med vår visjon: Bli god ilag! 
• Tilstedeværende og deltagende i barnas lek og læring 
• Være ute og på turer med barna 

Vi kan tilby: 
 

• Egen personalavdeling med kontorer/ møterom, garderober og personalrom 
• Engasjerte, positive og dyktige medarbeidere 
• Flere fine turmål, grillhytte på eget uteområde ved fjæra 
• MyKid kommunikasjonssystem 
• Lønn etter avtale 
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår i KLP 
• Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og regelverk 

Generell informasjon 

• Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på 
personlige egenskaper og referanser, i tillegg til den formelle kompetansen 

Søknad med CV og vedlegg sendes til: post@vevelstad.kommune.no  
Eller: 
Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad 

Søknadsfrist: 5.desember 2022 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til barnehagestyrer Synnøve 
Aakervik tlf: 750 37 187, mobil: 971 26 241 

epost: synnove.aakervik@vevelstad.kommune.no 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne 
kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli 
forhåndsvarslet om dette. 
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