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Til forældregruppen 

Nye ledelsesfunktioner i børnehuset 

 

Inden for de sidste par måneder er der ansat pædagoger med nye 

ledelsesfunktioner i børnehuset. Vi beskriver her deres særlige 

funktioner. 

 

I vuggestuen er Helle Kristensen ansat som pædagog med 

teamlederfunktion.  

 

Teamledernes opgave består i at understøtte den pædagogiske 

udvikling og den pædagogiske praksis i vuggestue teamet.  

 

Teamlederen har, under ansvar overfor daglig leder, 

instruktionsbeføjelser i forhold til medarbejderne i teamet i forhold til det 

pædagogiske arbejde. 

 

Hvis du som forælder har henvendelser om konkrete forhold omkring 

jeres barn så kan teamlederen hjælpe jer. Hun kan være hjælpe med 

konkrete tiltag der understøtte jeres barns trivsel, læring og udvikling.   

 

Teamlederen indgår i et fælles ledelsesteam med børnehusets daglige 

leder.  

 

I børnehaven er Tue Aabo ansat som afdelingsleder for Bøgehøjen.  

 

Afdelingslederens opgave består, ligesom teamlederen, i at understøtte 

den pædagogiske udvikling og den pædagogiske praksis i børnehaven.  

 

Afdelingslederen har, under ansvar overfor børnehusets daglige ledere, 

instruktionsbeføjelser i forhold til medarbejderen i børnehuset.  

 

Afdelingslederen kan varetage daglig lederes funktioner i daglige 

lederes fravær. Hvis du som forælder i børnehaven behov for at drøfte 

konkrete forhold omkring jeres barn så kan Tue hjælpe jer.  

 

På tidspunkter hvor den daglige leder ikke er til stede, kan forældre fra 

vuggestuen ligeledes rette kontakt til afdelingslederen.   

 

Den daglige leder Den daglige leder er leder af, og har ansvaret for, 

børnehusets samlede pædagogiske arbejde og for den samlede 

personalegruppe. 
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Teamleder, afdelingsleder og daglig leder udgør børnehusets 

ledelsesteam. Lederteamets opgave er at sikre en fælles 

udviklingsstrategi for det pædagogiske arbejde, en koordinering af 

børnehusets pædagogiske projekter samt et konstant fokus på 

implementeringen i praksis.  

 

Hvis du har forhold du ønsker at drøfte som har konkret eller mere 

overordnet karakter så kan du henvende dig til den daglige leder.  

 

 


