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Forventninger fra Leder til dig som personale i 

Kirsebærhaven 

• Du har tillid til leder og øvrigt personale i Kirsebærhaven. 

• Du tager ansvar for, kender og lever op til den til enhver tid gældende lovgivninger og 

politikker inden for dit fagområde. F.eks. Dagtilbudsloven. Den styrkede læreplan. 

• Du har øje for at fundamentet for et godt samarbejde er, at alle medarbejdere er loyale 

over for kollegerne og Kirsebærhaven. Dette gælder både i huset, i lokalsamfundet og på 

sociale medier. 

• Du er bekendt med Kirsebærhavens perspektivplan og Kirsebærhavens pædagogiske 

læreplaner, og tager aktivt del i at udvikle disse. 

• Du tager ansvar for og udfører de daglige aktiviteter i ugeplanen i fællesskab med det 

øvrige personale. 

• Du deltager aktivt i personalemøder samt i planlægningen af dagligdagen i Kirsebærhaven. 

• Du arbejder inkluderende og anerkendende med udgangspunkt i relations- og 

ressourcepædagogik. Ser ressourcer hos barnet i stedet for at benytte en fejlfindingskultur. 

• Du kan anvende IT i dagligdagen i pædagogisk sammenhæng, samt som pædagogfagligt 

redskab ift. eksempelvis vurderinger af børnegruppen, Hjernen og Hjertet og lign. 

• Du kan arbejde med børnegruppens mangfoldighed.  

• Du kan være medansvarlig for en tryg overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave 

til skole. 

• Du kan handle i forhold til børnehavens mål og værdier ift. forældre og børn. 

• Du kan arbejde med forældregruppens mangfoldighed. 

• Du kan have ansvar for det brede forældresamarbejde. F.eks. give forældrene oplysninger 

om hvordan dagen er gået for barnet og informere resten af personalet, hvis forældrene 

giver en information, som er vigtig for resten af personalet.  

• Du tager aktivt del i at fremme et godt arbejdsmiljø. 

• Du kan deltage i udarbejdelsen af beskrivelser på børn, og samarbejde med ledelsen om at 

udarbejde handleplaner, indberetninger, underretninger og lign. 
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• Du kan give vejledning, sparring og konstruktiv feedback til kollegaer. 

• Du hjælper der hvor du ser behovet er selv om vi har struktureret dagligdagen så vi har 

hver vores pligter. 

• Du er indstillet på at det i Kirsebærhaven er nødvendigt at udføre en række praktiske 

opgaver med eks. vedligehold fordi vi er en privat børnehave. 

• Du kommer med forslag til forandringer når du ser behovet er der. 

• Du tager ansvar for at vores dyr i Kirsebærhaven har det godt. 

 


