
 

 

Pedagogiske ledere 
 

Vevelstad kommune har 2 ledige 100 % faste stillinger som pedagogisk leder i Storbjørka 

barnehage med tiltredelse snarest. 

Barnehagen ligger midt i Vevelstad sentrum mellom Vevelstad sentralskolen og rådhuset og 

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

Barnehagen jobber etter trygghetssirkelen for å skape gode relasjoner og trygghet for barna. 

Vi fremhever og forsterker det positive og vår visjon er Bli god ilag!  

Kvalifikasjoner: 

• Barnehagelærerutdanning, eller annen pedagogisk utdanning på høyskolenivå med 

videreutdanning i barnehagepedagogikk 

• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

• Må beherske relevante dataverktøy 

• Ønskelig med erfaring fra barnehage 

• Gode samarbeids- og lederegenskaper 

• Positiv, engasjert og faglig oppdatert 

• Nytenkende og løsningsorientert 

• Personlig egnethet vektlegges 

 

Arbeidsoppgaver: 

• Arbeide etter gjeldende 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 foreldrene 

• Bidrar i barnehagens pedagogiske utvikling  

• Være en aktiv deltager i barnehagens lederteam 

• Jobbe i tråd med vår visjon: Bli god ilag! 

• Tilstedeværende og deltagende i barnas lek og aktivitet 

• Være ute og på turer med barna 

 



Vi kan tilby:  

• Egen personalavdeling med kontorer / møterom, garderober og personalrom 

• Kompetanseheving blant annet gjennom deltagelse i REKOM 

• Engasjerte, positive og dyktige medarbeidere 

• Flere fine turmål, grillhytte på eget uteområde ved fjæra 

• MyKid kommunikasjonssystem 

• Tett samarbeid med skole i overgangen barnehage / skole 

• Lønn etter avtale 

 

 

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. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, avtaler og 

reglement. 

Pensjonsordning med medlemskap i KLP 

Politiattest må fremlegges ved ansettelse 

 

Søknadsfrist: 16.04. 2023 

 

Søknad med CV og vedlegg sendes: 

post@vevelstad.kommune.no 

Vevelstad kommune Forvikveien 118, 8976 Vevelstad 

 

Ved spørsmål om stillingen, kontakt: 

Barnehagestyrer Synnøve Aakervik tlf: 750 37187, mobil: 971 26 241 

 

mailto:post@vevelstad.kommune.no

