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Forventninger til pædagogmedhjælperne
i daginstitutionen MiniGiro
Høje-Taastrup kommunes jobprofil for pædagogmedhjælper
Det forventes at du med et positivt menneskesyn er medansvarlig for at løse de pædagogiske
opgaver i enheden. At du er engageret og forstår at bringe dine personlige kompetencer i spil
for at være med til at sikre, at enheden når de mål som udstikkes fra direktionen og som
konkretiseres i den aftale, der indgås mellem området og centerchefen.
Det forventes at du har respekt og forståelse for den professionelle tilgang til den pædagogiske praksis.
Det forventes du i samarbejde med pædagoger og den pædagogiske leder tilegner dig viden
om børns udvikling.
Det forventes du kan se helheden i arbejdet og kan bidrage med en bred vifte af praktisk karakter til opgaveløsningen.
Funktionsbeskrivelse for pædagogmedhjælpere
I det pædagogiske arbejde referer pædagogmedhjælperen til pædagogerne, der har ansvaret
for de konkrete aktiviteter og processer og dermed har ansvaret for at fastholde den pædagogiske retning der er lagt.
Pædagogmedhjælperen er forpligtet til at holde sig orienteret om institutionens hverdag, aktiviteter, virksomhedsplan, læreplaner, planlagte møder o. lign.
Pædagogisk ansvar
 Pædagogmedhjælperen kan i forhold til erfaring og viden, få delegeret helt eller delvist
ansvar for dele af det praktiske pædagogiske arbejde, alt efter den pædagogiske leders
konkrete vurdering.
 Pædagogmedhjælperen er medansvarlig for at det pædagogiske arbejde i institutionen
fungerer.
 Pædagogmedhjælperen skal bidrage med sine erfaringer, overvejelser, ideer, og tanker i
forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af pædagogiske udviklingsprocesser.
Forældresamarbejde
 Pædagogmedhjælperen skal medvirke og tage selvstændigt initiativ til, at det daglige
forældresamarbejde i institutionen fungerer.
 Pædagogmedhjælperen deltager i relevante møder.
Arbejdet med børnene
 Pædagogmedhjælperen kan varetage dele af, eller hele ansvaret for en mindre børnegruppe på ture, alt efter den pædagogiske leders konkrete vurdering.
 Pædagogmedhjælperen kan varetage dele af, eller hele ansvaret for en mindre børnegruppe i forbindelse med konkrete planlagte aktiviteter, alt efter den pædagogiske leders
konkrete vurdering.
Praktisk arbejde
 Pædagogmedhjælperen skal løse de forefaldende praktiske opgaver, der opstår i dagligdagen.
 Pædagogmedhjælperen kan komme med forslag til forbedringer i forhold til at løse de
praktiske opgaver på en ny og bedre måde.

Yderligere forventninger i MiniGiro








Kan lide børn – kan give den grundlæggende tillid.
Har tolerance overfor børn og omgivelser.
Er iagttagende i sit arbejde.
Kan undertrykke en negativ holdning overfor børn, forældre og kolleger, som man bryder
sig mindre om.
Udviser ansvarlighed.
Fungerer i de daglige gøremål i samarbejde med institutionens øvrige faggrupper.
Udviser initiativ i det daglige arbejde.
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Kan videregive informationer, man får fra forældre / andre.
Være ærlig og have en kritisk holdning overfor ens kolleger.
Kan modtage kollegial vejledning.
Være supplement til ens kolleger.
Være loyal overfor fælles beslutninger / pædagogiske mål.
Kan videregive sin viden – f.eks. fra kurser.
Har lyst til at videreudvikle sig.
Må gerne give udtryk overfor forældre, hvis der er noget man ikke ved, og kan / skal henvise forældrene til pædagogerne.
Oplæres til at være iagttagende i sit arbejde.
Opøve overblik over stuen og huset.
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