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Klax søger Pædagogmedhjælpere til 
daginstitution i Greve og på Frederiksberg 

 

I Klax brænder vi for at skabe de bedste læringsbetingelser for børnene, og vi søger 
pædagogmedhjælpere som ønsker at være med til at omsætte Klax-pædagogikken i en dansk 
kontekst. Vi arbejder ud fra pædagogiske læringsmål med nye og innovative tilgange igennem 
legen og den legende læring, med fokus på at udvikle børn til demokratiske borgere i det 21. 
århundrede. Hos os må du gerne tage din hobby med på arbejde, så længe du bruger den til at 
inspirere børnene, og lykkes med at lade din egen begejstring smitte af på børnegruppen. 

 

Vi starter en privat daginstitution i efteråret 2023 på Finsensvej 82 på Frederiksberg og en 
nybygget i Greve. Derfor søger vi pædagoger og pædagogmedhjælpere fortløbende. Sammen med 
dine nye kolleger, er du med til at understøtte en dagligdag, hvor nysgerrighed, leg og engagement 
er grundlæggende for det pædagogiske arbejde. 

 

Vi vægter det sociale fællesskab højt og har fokus på trivsel. Vi er rollemodeller for børnene, og vi 
bidrager til et anerkendende læringsmiljø med faglig respekt, imellem børn og voksne, og de 
voksne imellem. Vi mener at hver enkel er vigtig i teamet for at have et stærkt teamarbejde. I Klax 
er der en parathed til at omsætte en pædagogik der er udviklet af mange over en lang periode 
med det bedste fra international forskning. At sætte sig ind i metoderne og værktøjerne kræver at 
man vil udvikle sig fagligt.  

 

Lidt om dig: 

• Du ser læringsmiljøet som et laboratorium, hvor børnene er med til at vise vejen i forhold 
til tilrettelæggelse af det pædagogiske læringsmiljø. 

• Du er nysgerrig på at lære nye pædagogiske metoder og værktøjer at kende, og kan se dig 
selv være med til at udmønte Klax pædagogikken i en dansk kontekst.  

• Du er passioneret omkring et særligt emne eller har en fed hobby, som du har lyst til at 
bringe ind i dit arbejdsliv, og kan inddrage dette i læringsrummet med børnene og skabe 
medrivende oplevelser.  

 

Hos os: 

• Handler det om at skabe de bedste læringsbetingelser for børnene.  

• Er der veludviklede pædagogiske metoder og værktøjer. 

• Er vores samarbejdspartnere vigtige. 

• Arbejder vi i en feedback kultur, med en anerkendende tilgang, hvor feedforward skaber 
den nødvendige udvikling af opgaven men også af medarbejderen.  

• Vil teamet blive større, i takt med at der kommer flere børn. 
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Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem DI og den 
forhandlingsberettigede organisation. 

Stillingerne ønskes besat efterår 2023. 

 

Har du lyst til at søge stillingen og vil vide mere? 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Per Aalbæk Nielsen på 21 37 77 40 
eller pædagogisk konsulent Tanja Friedrichsen på telefon 93 80 91 28.   

Vi holder løbende samtaler efterhånden som ansøgningerne kommer ind. Når det er sagt er vi 
naturligvis indstillede på at det kan blive nødvendigt at vente på den rigtige profil, men send gerne 
din ansøgning med det samme. 

 

Ansøgningen sendes til E-mail: info@klax.dk 
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