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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

25. April 2018 
Uge 17 

Brug af fotos, artikler 
og andet materiale 
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
”Rundt om Skolen”. 

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  
Tilmeld dig her  

Morgensang i næste uge: 

”Nu vil vi alle sammen synge i kor” 

Kalenderen: 

Husk torsdagsboden i 
morgen! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 
Med venlig hilsen 8. klasse 

God 
St. Bededagsferie! 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Rudolf Steiner Vuggestuen Lillestjernen i Vordingborg søger: 

Pædagogmedhjælper 

Pr. 13. august 2018 søger vi en pædagogmedhjælper til en stilling på 34,5 timer ugentligt i vores vuggestue. 

Vi er en lille vuggestue, som har til huse i en villa midt i Rudolf Steiner skolens hjerte. Vi er en del af 

institutionen Stjerneskuddet, som også består af en børnehave med plads til 40 børn og 5 voksne. Vuggestuen 

består af to stuer med hver 8 børn og 2 voksne. Derudover har vi en medhjælper, som skiftevis kommer 

formiddag og eftermiddag. 

Vi søger en empatisk, nærværende og selvstændig medhjælper, meget gerne med kendskab til 

Steinerpædagogikken. Vi lægger vægt på, at du: 

 Er nærværende og autentisk i dit samvær med børnene. 

 Forstår hvornår du skal træde til med hjælp og omsorg og hvornår du skal holde dig tilbage, i respekt for 

barnets udvikling. 

 Kan se det store i det små, helt på det lille barns præmisser. 

 Holder af at være ude i al slags vejr, både i sandkassen, blomsterbedet og mudderhullerne. 

 Kan tage fat, på eget initiativ, hvor der er behov i det daglige praktiske arbejde, således at vuggestuen 

fremstår hjemlig og hyggelig. 

 Kan lide at synge, da vi synger meget med børnene. 

 

Lyder ovenstående som en stilling for dig, er du velkommen til at sende os en mail på 

stjerneskuddetrudolfsteiner@gmail.com 

Evt. spørgsmål kan stilles på mail eller på tlf. 5537 7549 i tidsrummet 12.30-13.30. Spørg efter Louise eller 

Sofie Amalie. 

 

Sidste ansøgningsfrist er fredag d.11. maj kl. 12. 

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 22. Såfremt du ikke har hørt fra os inden udgangen af uge 22, er 

stillingen besat til anden side. 

mailto:stjerneskuddetrudolfsteiner@gmail.com

