Medarbejdere søges til Skolehaven Islands Brygge
Elsker du at være ude i al slags vejr med alle slags børn? Kan du give din glæde ved naturens mangfoldighed videre?
Brænder du for at give børn jord under neglene og oplevelser og læring for livet, i et levende læringsrum? Har du
praktisk sans og pædagogisk snilde?
Skolehaven Islands Brygge åbner op første sæson og søger nu tre pædagogiske og praktiske havemedarbejdere til, at
varetage formidling af have-, natur- og madoplevelser for skoleklasser, som deltager i skolehaveforløb, og grupper fra
specialskoler og daginstitutioner, som deltager i skolehaveaktiviteter, samt diverse praktisk arbejde i haven.

Vi søger:
- 1 fastansat medarbejder, på fuldtid, med start den 1. marts 2022
- 2 timelønnede medarbejdere, på deltid ca. 33 timer pr. uge, i perioden 15. marts - 14. oktober 2022

Du har:
-

Børne- og naturglæde
Erfaring med organisering af undervisning, formidling og børn
Erfaring af havedyrkning og -arbejde
Gerne erfaring med madlavning over bål
Gå-på-mod og er initiativrig, og kan samarbejde med mange forskellige mennesker
En relevant baggrund som fx naturvejleder, pædagog, lærer, gartner, biolog/hortonom, økologisk jordbruger

Til stillingerne skal du kunne:
- Undervise og formidle om natur, havedyrkning og madoplevelser i et udendørs levende læringsrum
- Organisere og drive skolehaven i et lille, tæt samarbejdende team
- Opbygge et tæt samarbejde med skolernes lærere og pædagoger samt pædagoger fra daginstitutioner om
skolehaveforløbene
- Udvikle skolehaven og dens muligheder, samtidigt med at du holder fødderne solidt plantet blandt børn og
jord
- Samarbejde med flere forskellige interessenter og samarbejdspartners om skolehaven

Du får:
-

Jord under neglene, bålrøg i håret og fuglesang i ørerne
Ansvar for dine egne skoleklasser/daginstitutionsgrupper og en masse gode oplevelser med børn
En unik arbejdsplads, med plads til begejstring og hang til humor
Engagerede kolleger, som brænder for dét vi laver
Starte op en helt ny skolehave for børnene i København

Der vil i ansættelsen blive lagt stor vægt på kandidater, der har tidligere erfaring med skolehaveundervisning.
En ansættelse er betinget af en ren børneattest.
Ansøgning vedlagt CV sendes pr. mail til Skolehaven Islands Brygges leder Johanna Lundell: johanna@skolehavenib.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest den. 14. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.

Skolehaven Islands Brygge er en del af den almennyttige forening Københavns Skolehaver, som tilbyder skolehaver for
alle byens børn. Vi er støttet af Københavns Kommune. Læs mere om os på www.kbhskolehaver.dk

