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Birketoften/Kvistgaard søger pædagoger til weekendaflastning 

 
Du får verdens bedste job, fordi 

• Det er meningsfuldt og ansvarsfuldt 
• Du skal gøre en forskel for børn, som har hårdt brug for det 
• Du kan komme direkte ind med din menneskelighed, så gør vi dig dygtig 

 

Birketoften/Kvistgaard er et specialiseret aflastningstilbud. Du arbejder én eller to weekender om 
måneden, for eksempel fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, med ét eller to børn i et 
fast team på 4-5 pædagoger. Opgaven består i at skabe stabilitet, hygge og aktiviteter for børnene 
og derved medvirke til et godt relations arbejde med betydning for børnenes samlede liv.  

De børn, du kommer til at arbejde med, har særlige behov. De har vanskeligheder inden for 
eksempelvis ADHD, autisme eller tilknytningsforstyrrelse. Derfor lægger vi afgørende vægt på, at 

• de voksne altid har ansvaret og aldrig hidser sig op 
• der altid lyttes til, hvad børnene siger – eller på anden måde giver udtryk for  
• alt arbejde dokumenteres skriftligt, via dagbogsnotater, handleplaner og halvårlig status. 

Det er en stor fordel, hvis du i forvejen har arbejdet med børn og unge med særlige behov. Det er 
liges så vigtigt, at du har interesse i det, og at du kan tilslutte dig vores værdier og arbejdsform, så 
lærer vi dig op, via tæt fagligt samarbejde i det daglige arbejde, meningsfulde møder og ekstern 
supervision.  

Der er mulighed for arbejde på hverdage med de børn, som også har hverdagsovernatninger, eller 
ved deltagelse i vores feriekolonier.  

 

Kom og vær med til at gøre en forskel for børnene og deres 
familier. Vi glæder os til at høre fra dig. 

 
Skriftlig ansøgning, vedlagt referencer og beviser, sendes til Birketoften på job@birketoften.dk. 

Hvis du vil vide mere om os, kan du læse videre på https://birketoften.dk/aflastning/individuelle-
tilbud eller ring til os på telefon 44 84 12 58 og spørg efter My Manara Petersen, Nete Vejleskov 
eller Kate Håkansson. 
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