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Ansvarsområde
Dagtilbudsområdet har høje forventninger til pædagogens faglige og personlige
kompetencer. Det har vi blandt andet, fordi forskning viser, at dagtilbud kan
reducere social ulighed, hvis den faglige kvalitet er høj.
Pædagogens primære opgave er det daglige arbejde med børnene og det
medfølgende ansvar. På dagtilbudsområdet arbejder vi med de første vigtige år i
børns liv, og det er vores fælles opgave at sikre, at det bliver gode og sjove år,
hvor børnene udvikler sig og lærer. Vi løser opgaven sammen med forældrene og
har fokus på at skabe sammenhæng for børnene i et udviklende fællesskab.
Alle pædagogens opgaver udføres under ansvar over for ledelsen og i henhold til
gældende lovgivning samt politikker og retningslinjer for Horsens Kommune.
I denne stillingsbeskrivelse er der fokus på pædagogers rolle og opgave på
dagtilbudsområdet (0-6 år).

Faglige kompetencer
Pædagogisk kernefaglighed







Du har viden om børns trivsel, udvikling og læring, herunder om hjernens
udvikling, udviklingspsykologi m.m.
Du har viden om pædagogisk praksis og metode, og du anvender din viden
og professionelle dømmekraft til at træffe relevante til- og fravalg og
begrunde dine valg for at tilrettelægge det bedst mulige læringsmiljø for
børnene i den konkrete situation
Du etablerer og understøtter differentierede lege- og læringsmiljøer i
overensstemmelse med pædagogiske læreplaner i løbet af hele dagen og i
alle hverdagsrutiner
Du igangsætter, leder og har overblik over pædagogiske aktiviteter og tager
gruppeledelse i forskellige børnegrupper
Du følger børns interesser og motivationer, arbejder undersøgende og
understøtter børnenes perspektiv

Data, analyse og evaluering






Du iagttager og analyserer lege- og læringsmiljøet systematisk både i
forhold til børnegrupper og enkelte børn
Du omsætter faglige iagttagelser til data og analyserer, evaluerer og
omsætter resultatet til kvalificerede pædagogiske tiltag
Du prioriter relevante indsatser for både børnegruppen og det enkelte barn
og ser, hvor der er åbninger for læring, og hvornår du skal gøre noget andet
Du dokumenterer effekten af pædagogiske indsatser
Du analyserer og evaluerer din egen praksis fx ved hjælp af videooptagelser

Refleksion, feedback og sparring






Du er nysgerrig og har en undrende tilgang
Du reflekterer og giver og modtager feedback og sparring
Du reflekterer over og er bevidst om din professionelle rolle, din
professionelle dømmekraft og dit professionelle ansvar i forhold til
kernefagligheden
Du understøtter og udfordrer pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere fagligt og professionelt
Du er optaget af nyeste viden og forskning og reflekterer og inddrager det
relevant i egen praksis og i videndeling med kolleger

Kommunikation og sprog





Du kommunikerer godt både mundtligt, skriftligt og digitalt
Du er imødekommende i dialog, kommunikation og interaktioner med børn,
forældre og kolleger og er opmærksom på at være afstemt med den, du
taler med
Du har en tydelig mimik og evne til at afstemme din mimik og dit
tonefald/toneleje til det, du vil med børnene
Du formidler faglig viden til forældre og samarbejdspartnere på mange
niveauer, du er bevidst om formålet med kommunikationen, og du
underbygger med relevante konkrete eksempler

Personlige kompetencer







Du udstråler, at du har lyst til at være sammen med børn, og du er en, som
børnene gerne vil være sammen med. Det kan være ved at lege, være rolig
og afbalanceret, være sprudlende og initiativrig eller på anden måde være
interessant for børn.
Du arbejder målrettet, ihærdigt og resultatorienteret og har et personligt
nærvær og drive
Du har stærke relationelle kompetencer
Du motiverer og inspirerer både børn og kolleger og har evne og lyst til selv
at lære og bidrage til fællesskabet
Du tager initiativ og ansvar, du er fleksibel og stabil, og du kan arbejde i
teams, hvor man supplerer hinanden
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