
Pædagoger til Danners Børn – 37 timer 
 

Kong Frederik d. VII’s Stiftelse – Danners Børn, Jægerspris 

Kong Frederik VII’s Stiftelse, Danners Børn er en selvejende institution med driftsoverenskomst med 
Frederikssund kommune. Vi har to specialafdelinger, Hjortholm og Birkebo, samt intern skole, Slotsskolen. 

 

Vi søger pædagoger til Hjortholm 

Vi søger kollegaer, fordi vi løber stærk for tiden. Vi har stor efterspørgsel på vores tilbud og vi har også et 
stort ønske om at sætte nye projekter i søen. 

 

Hjortholm er en behandlingsafdeling med plads til 10 børn i alderen 6-18 år. Børnene er oftest 6-10 år på 
indskrivningstidspunktet. Hjortholms målgruppe er børn og unge med gennemgribende relations- og 

udviklingsforstyrrelser. Børnene har komplekse udfordringer, der kommer til udtryk ved en udfordrende 
social adfærd, manglende sociale kompetencer og en helt grundlæggende mistillid til voksne. 

 

Vi søger dig, der både vil videreudvikle og medvirke til at skabe optimale udviklingsbetingelser for alle børn 
og unge, og dig der kan møde børnene med omsorg, engagement, aktiviteter og struktur.  

 

Arbejdstiden er skiftende - der er både døgn/dag- og aftenvagter. Arbejdstiden er fordelt på hverdage, hver 
anden weekend, samt vagter i skoleferier/helligdage. 

 

Vi arbejder ud fra en ICDP-inspireret tilgang og med Signs of Safety modellen i det pædagogiske arbejde.  

Derudover er vi inspireret af den neuroaffektive udviklingspsykologi og en Theraplay lignede tilgang i 

behandlingsarbejdet. Det er en forudsætning, at du har lyst til skriftligt arbejde og kan formulere dig både 

tydeligt og fagligt. Dokumentation er en del af vores hverdag og en nødvendighed, når vi sætter mål og 
evaluerer, samt når der skal laves oplæg til behandlingsmøder og udfærdiges statusrapporter.    

 

Du vil blive kontaktpædagog for et eller flere børn, hvilket ofte betyder et udvidet samarbejde med forældre 
og en tovholderfunktion i forhold til det enkelte barn.  

 
Afdelingerne har tilknyttet socialrådgiver og psykolog. 

 

Du skal være engageret, stabil og initiativrig, og i stand til at reflektere over egen praksis. Du skal evne til at 

indgå i relationer, hvor disse er svære at etablere. Du skal have mod på og lyst til at arbejde tæt sammen 
med kolleger, forældre og andre samarbejdspartner. Om du uddannet pædagog med erfaring, eller 
nyuddannet er ikke afgørende for os.  

 

Danners Børn er en institution med: 

• et spændende fagligt miljø, som hele tiden er i udvikling 

• engagerede kolleger 

• plads til idéer 

• sparring, supervision og undervisning og mulighed for efteruddannelse 

 

Danners Børn er smukt beliggende på Jægerspris Slot, med gode udfoldelsesmuligheder både ude og inde. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder for Hjortholm, Susanne Lindbæk på tlf. 2023 
9348. Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://kongfrederik.dk/dannersboern/ 

 

Ansøgning, vedlagt kopi af eksamenspapirer, sendes via ansøgningslinket hos Jobindex via dette link: 
https://www.jobindex.dk/jobannonce/463238/paedagoger-til-danners-boern-37-timer  

 

Samtaler og ansættelser vil ske løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning til os med det samme. 

https://kongfrederik.dk/dannersboern/
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