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Peder Skolen har en stor gruppe højt begavede elever mellem 17 - 30 år, der alle har 

diagnosen autisme, og de mangler en dygtig og inspirerende pædagogisk 

medarbejder. Vores spændende skole i Herlufmagle er beliggende i skønne 

omgivelser midt mellem Ringsted og Næstved.  

 

Er du klar på at støtte op om vores pædagogiske linje, der sætter fokus på elevernes 

individuelle ressourcer, og er du samtidig et hjertevarmt, omsorgsfuldt og 

professionelt medmenneske, så læs videre. Du bliver en del af et team, hvor vi 

sammen skaber de bedste rammer for vores elever, og hvor alle tager ansvar for 

opgaverne. 

 

For tiden arbejder vi med flere spændende aktiviteter omkring Peder Skolens faglige 

udvikling og glæder os til at sige velkommen til en ny kollega som kan og vil bidrage 

til denne. 

 
Dine kvalifikationer: 

• Erfaring med og kendskab til autismespektrum området 

• En pædagogisk tilgang, uddannelse eller tilsvarende et plus. 

• Et positivt menneskesyn og en imødekommende natur 

• Ser og har fokus på ressourcer frem for begrænsninger 

• Er god til at formulere dig verbalt og skriftligt, da dokumentation er en vigtig 

del af arbejdet 

• Er samarbejdsorienteret og imødekommende 

• Reflekterer over egen praksis og deler gerne dette med kollegerne 

• Er interesseret i computerspil, brætspil og rollespil 

• Er interesseret i e-sport og fitness 

• Hjælper til med praktisk arbejde omkring frokostservering 

• Har almindeligt kørekort 

• Har mod til at køre minibus 

• Er i det hele taget klar på at hjælpe, der hvor der er brug for det 

Vi leder efter en smilende, livslysten, proaktiv og imødekommende person med stor 

indlevelsesevne og empati. Erfaring har altid betydning men vi er villige til at gå på 

kompromis for den rette person.  

Vi kan tilbyde: 

• En spændende arbejdsdag med skønne, velbegavede elever og gode kolleger 

som lægger energi i, at vi alle skal have en god dag 

• Høj faglighed og kompetenceudvikling  

• Spændende opgaver relateret til Peder Skolens faglige udvikling 

• Supervision ved intern supervisor de første 4 uger 

• Nærværende ledelse der også er lydhør i forhold til medarbejders behov 

• Den rette medarbejder kan i høj grad være med til at præge sin stilling.  

• 25 timers arbejdsuge, med mulighed for flere timer. 
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• Kompetenceudvikling og karrierer byggende.  

Vores værdier på Peder Skolen: 

• Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed 

• Alle mennesker, uanset diagnose, har brug for at blive set og hørt, at have 

indflydelse på eget liv og at blive imødekommet og støttet i ønsker for livet.   

• Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter end der umiddelbart 

kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde. Der er altid en vej ind til et 

menneske. 

• Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af 

den professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle pædagogiske 

handlinger 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn efter aftale. Arbejdsstedet er: Nygårdevej 2, 4160 Herlufmagle. Vi indhenter straffe 

og børneattest. 

Se mere på www.pederskolen.dk  

 

Tiltrædelse efter aftale. 

 

Yderligere oplysninger: 

Du er velkommen til at kontakte viceinspektør Jonas Broager: 
Mail: Jonas@Pederskolen.dk |Mobil: +45 6064 2734  

Ansøgningsfrist og samtaler: 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 30. November 2022, kl. 12:00. 

 

Ansøgninger modtages elektronisk via mail@pederskolen.dk mrk.  'Pædagogisk 

medarbejder'. Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, og alle oplysninger vil blive behandlet 

fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme 

oplysninger. 
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