
Pippihuset søger en pædagog til fastansættelse: 
I Børnehaven Pippihuset leder vi efter en ny kollega, fordi vi 
oplever en stor tilslutning af børn til vores dejlige børnehave.  
Stillingen er en fastansættelse på 32 timer om ugen, indenfor 
den fulde åbningstid, som er fra kl. 6.15-17.00. Vi ønsker du 
kan tiltræde stillingen d. 1. september 2022 eller hurtigst 
muligt derefter. 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 18. august og der vil blive 
afholdt ansættelsessamtaler kort tid efter.  

Vi er en privat børnehave beliggende i en ældre villa i Leby, 
på Ærø. Vi har plads til 40 børn i alderen 3-6 år. I Pippihuset 
ønsker vi at skabe en atmosfære som er hjemlig og tryg, rolig 
og æstetisk. Både børn og voksne bidrager til at skabe et 
miljø, hvor der er rart at være. Vi vægter de nære relationer 
til børnene højt og arbejder med en anerkendende tilgang. I 
Pippihuset betyder udelivet meget for os og vi nyder at være 
i naturen året rundt, i alt slags vejr. Hver uge laver vi bålmad, 
som er til stor glæde for børn og voksne. Vi inddrager 
naturen og genbrug i vores tankegang og i vores kreative 
processer og aktiviteter.  

Så er du uddannet pædagog og brænder for at arbejde med børn fra 3-6 år? Har du hang til 
udelivet, til at blive beskidt og lugte af bål? Er du energisk, god til at igangsætte aktiviteter og har 
kreative idéer? Hviler du i dig selv og er god til at skabe nærværende relationer til børnene? Er du 
faglig bevidst og reflekterende? Har du en god forældrekontakt og kan indgå i 
forældresamarbejdet? Er du en god kollega med hang til humor og latter? - Så er det måske dig vi 
lige står og mangler.   

Ansøgningen kan sendes til vores mail: pippihuset@pippihuset.dk 

Vil du vide mere om stillingen eller har du lyst til at komme og se vores børnehave, er du 
velkommen til at kontakte os på telefon: +45 62581122. Du er også velkommen til at læse mere 
om os på vores hjemmeside eller få et indblik i vores hverdag, ved at følge os på instagram.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Venlig hilsen   

PIPPIHUSET  
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