
 

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen 

har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike 
preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.  

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser. 

Fast 100% pedagogisk leder Kidsa Sandgotna 
 
KIDSA Sandgotna holder til to hus “tett i tett” i skogkanten bak Vestkanten Senter i Laksevåg bydel. Vi 

bruker nærmiljøet aktivt der barna får opplevelser i naturen og andre kulturopplevelser.  
Gjennom aktiv deltakelse skal barna få kunnskap om mat og ta vare på egen helse.  
Vi har aldersdelte grupper med de yngste barna på egen avdeling. Vi har fokus på trygg tilknytning, 

kunnskap og innovasjon og årets tema er GoGreen og Mat Med Smak. Vi ønsker at barna skal være 
nysgjerrige, utforskende og ideskapende.  
  
Du kan lese mer om barnehagen på www.kidsabarnehager.no  

 

Kvalifikasjoner: 

• Barnehagelærerutdanning 

• Grunnleggende datakunnskaper 

Personlige egenskaper: 

• Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap 

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 

• Høy serviceinnstilling 

• Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø 

• Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis 

• God relasjonskompetanse 

• Evne til å være i endring og utvikling 

• Erfaring som pedagogisk leder er ønskelig  

Vi tilbyr: 

• Et spennende fagmiljø med mye kompetanse og erfaring 

• Humor og glede 

• Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte. 

• Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon 

• Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom 

tariffavtale i PBL 

• En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver 

 

Stillingens tittel: Pedagogisk leder 
Stillingsstørrelse: 100% 
Varighet: Fast 
Tiltredelse: 1. august 2019, eventuelt tidligere v/ avtale.  

Det kreves politiattest ved ansettelse jf. Barnehageloven §19. 

For ytterligere informasjon om stillingen: kontakt daglig leder Sidsel Bjørge Låstad  
Søknaden med cv og referanser sendes pr. epost til: sandgotna@kidsabarnehager.no eller 

sidsel.lastad@kidsabarnehager.no  
 

Søknadsfrist: 2.juni 2019 
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