
 

 
Skole- og behandlingshjemmet Skovgården  
søger medarbejder til en tidsbegrænset deltidsprojektstilling for en 15-årig dreng på en af 
vores døgnafdelinger. 
 
Skole- og behandlingshjemmet Skovgården 
Skovgården er et behandlingshjem for børn i alderen 6 – 17 år. Der er to døgnafdelinger, 
en dagbehandling samt en intern skole. Alle børnene er som udgangspunkt normaltbega-
vede. Børnene er ofte udfordrede i forhold til koncentration og sociale kompetencer, lige 
som de har udfordringer både personligheds- og følelsesmæssigt. 
Den gode atmosfære er vigtig på Skovgården, da den er en forudsætning for udvikling hos 
både børn og voksne. 
Det er vores udgangspunkt at behandling skal gå hånd i hånd med leg, oplevelsesrige og 
glædesfyldte aktiviteter. 
Skovgården er en åben og respektfuld arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, 
der sammen skaber den gode stemning og dynamik, der gør, at Skovgården kan være et 
godt sted at være.  
 
Den unge bor sammen med otte andre på afdelingen. 
 
I et samarbejde med de øvrige kollegaer arbejder du med særligt fokus på bl.a.: 

 implementering af dagligdagsrutiner som personlig hygiejne og praktiske opgaver. 

 støtte og guide i forhold til sociale sammenhænge. 

 sikre tryghed og samtidig arbejde med selvstændighedsgørelse og selvsikkerhed. 

 opmuntring, støtte og guidning til at finde og dyrke fritidsinteresser. 

 deltage i personalemøder og personaledage med det øvrige personale. 
 
Vi forventer at du: 

 er nysgerrig. 

 har pædagogisk kreativitet. 

 kan tænke ”ud af boksen” i et samarbejde. 

 har overblik for helheden. 

 har lyst til at være aktiv sammen med drengen og andre børn/unge. 

 kan arbejde tværfagligt med de øvrige personalegrupper. 

 modtager supervision. 

 har en anerkendende tilgang til børnene. 
 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte afdelingsleder Elsebeth Thulstrup på telefon 
23 61 90 33 på hverdage mellem 9.00 og 10.00.  
 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Efter overenskomst mellem Dansk Erhverv og SL.  
 

Ansættelsestidspunkt  
Hurtigst muligt eller 1. marts 2021 
 
 



Arbejdstid 
Du arbejder gennemsnitlig 32 timer om ugen efter en fast rulleplan, og vagterne ligger pri-
mært på faste eftermiddage, aftener og hver anden weekend.  
 

Ansøgningsfrist 
Torsdag den 21. januar 2021 kl. 12.00. Mrk. venligst din ansøgning ”Projektstilling”.  
Du bedes medsende dit CV og uddannelsesbevis. 
 

Ansættelsessamtaler 
Samtaler vil finde sted tirsdag den 26. januar 2021 på vores adresse. 
 

Ansøgning kun pr. mail: job@skolehjemmet-skovgaarden.dk  
Du vil modtage et automatisk svar, når vi har fået din ansøgning. 
 

Klik gerne ind på vores hjemmeside: www.skolehjemmet-skovgaarden.dk  
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