
 
 

Skole- og behandlingshjemmet Skovgården  
søger pædagog 37 timer/uge til vores dagbehandling. 
 
Brænder du for at arbejde på en behandlingsinstitution, hvor dejlige børn med behov for 
særlige voksne kan trives, udvikles og vokse?  
 
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. 
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.  
 
Pædagogisk 
På afdelingen er der 14 børn, fire medarbejdere og en afdelingsleder.  
På Skovgården udvikler vi børn gennem leg og ser gerne, at du har erfaring med at struk-
turere og gennemføre legeaktiviteter med børnene i en behandlingsmæssig kontekst. 
Vores fysiske rammer for leg er fantastiske og mulighederne mange. Vi har bl.a. sanse-
rum, sløjdværksted, gymnastiksal, multibane, musiklokale, park og sø til fiskeri og meget 
andet. 
Du skal være primærpædagog for 3-4 børn og i den sammenhæng skrive oplæg og sta-
tusrapporter.  
Din arbejdstid vil være fordelt med timer i vores interne skole og på afdelingen.  
Aftenarbejde kan forekomme. 
 
Vi har et tæt samarbejde med børnenes familier eller plejefamilier og arbejder hele tiden 
på, at finde løsninger i fællesskab.  
 

Om dig 

 Har du lyst til at lege, lytte og lære? 

 Er du glad for at udfolde dig kreativt? 

 Er du af natur glad, nysgerrig og kan se muligheder? 

 Kan du lege både ude og inde? 

 Har du øje for skæve vinkler i en udfordrende og underfundig hverdag? 

 Kan du formulere dig skriftligt? 

 Søger du høj faglighed? 

 Har du overblik? 

 Har du sans for detaljen? 

  
Så er du måske vores nye kollega? 



Hvis du har interesse i musik og kan spille på instrumenter, vil vi blive ekstra glade, men 
det er ikke et krav. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Dennis Mortensen på  
tlf. 24 77 41 17 mandag eller torsdag mellem 9.00 og 11.00. Her kan du også tilmelde dig 
rundvisning, der foregår tirsdag den 12. januar 2021 kl. 15.00. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Efter overenskomst mellem Skole- og behandlingshjemmet Skovgården og SL. 
Stillingen er en 37 timers stilling. Arbejdstiden vil primært være mellem kl. 8.00-16.30. 
Vi tilbyder supervision, pædagogiske dage samt gode muligheder for kurser. 
 
Ansættelsestidspunkt  
Snarest eller pr. 1. marts 2021 
 
Ansøgningsfrist 
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 12.00. 
Mrk. venligst din ansøgning ”Pædagog dag”. 
 
Ansættelsessamtaler 
Samtaler finder sted på vores adresse Sneslevvej 67, 4250 Fuglebjerg tirsdag den 19. ja-
nuar 2021. 
 
Ansøgning kun pr. mail: job@skolehjemmet-skovgaarden.dk  
Du vil modtage et automatisk svar, når vi modtaget din ansøgning.  
 
Klik gerne ind på vores hjemmeside: www.skolehjemmet-skovgaarden.dk  
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