
Vision
VVores vision er at være de 
bedste rollemodeller for, at vores 
børn og unge får et ’rigere’ og 
’tryggere’ liv i dag – med et 
stærkere personligt fundament i 
morgen. 

Vi arbejder ud fra en glædesVi arbejder ud fra en glædes-
fyldt, aktivitetsbaseret og 
relationspædagogisk tænkning, 
inspireret bl.a. af den neuro-
affektive udviklingspsykologi og 
med en legende, guidende, 
anerkendende og energifyldt 
tilgang til børnene. 

Vi arbejder ud fra holdningen 
om, at ingen ER sine tanker, 
følelser og reaktioner, men at 
alle HAR tanker, følelser og 
reaktioner. Det betyder, at vi 
møder andre mennesker 
ligeværdigt og med respekt for 
det sted, de er i livet. Børnene det sted, de er i livet. Børnene 
skal have mulighed for, at 
udvikle interesse og nysgerri-
ghed til livet – de skal fornemme 
tryghed, nærvær og kontakt. De 
skal opleve at blive set og hørt 
og føle sig betydningsfulde. De 
skal skabe eller genskabe 
fornemmelsen af sig selv. Vi 
drager omsorg, er tydelige og 
viser nye veje at gå. Vi ser 
nuanceret, kritisk og udviklende 
på os selv, hinanden og vores 
arbejde, for derigennem at 
kunne vækunne være de bedste rolle-
modeller og kunne stole på 
vores evner og professionelle 

Huset Reflekt ApS – et trygt hjem for børn og unge, Slagelse
Brænder du for at arbejde på et behandlingssted/hjem for børn? 
Huset Reflekt ApS er et barndomshjem, hvor børn med behov for særlige voksne skal trives, 
udvikle sig og vokse. 
• Er du uddannet pædagog?
• Har du bred pædagogisk/behandlingsmæssig erfaring?
•• Har du lyst til at være en del af et rart miljø og en god kultur?
• Har du gode ideer, er du aktivitetsskabende, legende og aktiv sammen med børn?
• Har du god energi og et positivt syn på livet?
• Er du klar i tanke, tale og på skrift?
• Kan du organisere, strukturere, gribe bolde og se muligheder?
• Har du menneskelig dybde?

Så er det måske dig, der skal væSå er det måske dig, der skal være vores nye kollega i Barndomshjemmet – Huset Reflekt. 
Som pædagog hos os er du medansvarlig for at behandlingsarbejdet gennemføres efter de 
handle- og behandlingsplaner samt retningslinjer, der er lagt for det enkelte barn. Du 
planlægger og gennemfører aktiviteter tilpasset både det enkelte barn og den samlede 
børnegruppe. 
Vikariatet er på fuld tid, med start i uge 35 og frem til uge 4 i 2020, hvor du vil indgå i et fast 
skema/vagtplan.

”Huset Reflekt – et trygt ba”Huset Reflekt – et trygt barndomshjem”, et nyt tilbud, etableret i 2017.
Vores målgruppe er normaltbegavede børn i alderen 4-18 år. Vi er specialiserede i søskende 
anbringelser, og har 9 pladser – som alle pt er besat, og der er mulighed for efterværn.

Børnene er typisk præget af omsorgssvigt, mangelfuld social forståelse, opmærksomheds-, 
emotionelt- og tilknytningsforstyrrelse - og kan have brug for ekstra hjælp til at forstå og 
lære generelle sociale spilleregler. Vi har fokus på forudsigelighed, den daglige struktur og 
en styrkelse af sunde, sociale kompetencer.
  
Vores fysiske rammer er fantastiske og mulighederne mange. Huset Reflekt er et stort, 
dejligt, etplans, firelænget hus med atriumgård i midten. Vi har aktivitetsrum, værkstedsfacili-
teter samt en parklignende have, som indbyder til leg, bålhygge, klatrelege, boldspil mv. 

Ejendommen ligger på et højdedrag, få km. fra Slagelse med en fantastisk udsigt til Store-
bælt. Vi forventer således hos dig en naturlig interesse for udendørsliv, og aktiviteter forbun-
det hertil.
I det pædagogiske team tilstræber vi balance og forskellighed i alder, køn og erfaring. I dag 
består kollegagruppen af en daglig leder, 5 kvindelige og 3 mandlige pædagoger, 1 husmor, 
1 pedel og et fast afløserteam. Daglig leder i Huset Reflekt er Rene Hansen, og opgaverne 
for øverste ledelse varetages af Morten Klintebjerg og Hans Avenstrup. 

Vi tilbyder supervision, pædagogiske dage og mulighed for efteruddannelse. Du skal have et 
gyldigt førerbevis og en ren børne- og straffeattest. 
Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. 
Ansættelsestidspunkt:Ansættelsestidspunkt: fra uge 35
Løn- og ansættelsesvilkår: Efter aftale.

For yderligere info: Morten Klintebjerg 22 42 33 90 / Hans Avenstrup 22 42 35 90, eller Jan 
Thomsen fra Ramsdal, som bistår i rekrutteringsprocessen, på 4040 7719
Ansøgning kun pr. mail: ans@ramsdalgruppen.dk. Mrk: “Barselsvikariat”

Pædagog – barselsvikariat


