
 
 

Pædagog søges til bostedet Sommerfuglen 

Vi søger en ny medarbejder til 32-37 timer ugentligt på bostedet 
Sommerfuglen. 

Sommerfuglen er et bosted for 15 voksne med nedsat psykisk funktionsevne.  Vi har 

2 afdelinger som ligger i Årslev på Fyn.  Vi har eksisteret siden 2004 og er en 
dynamisk arbejdsplads med plads til det hele menneske. Sommerfuglen er oprettet 
som en almennyttig fond, og har borgere på både midlertidigt og permanent ophold. 

På Sommerfuglen gør vi os stor umage for at leve op til det værdigrundlag, vi har. Det 

er vores hjertesag at arbejde med sårbare og udviklingshæmmede mennesker. Vores 
primære fokus i hverdagen bygger på følgende tre elementer: Praktisk bo træning, 

Omsorg/kærlighed og Neuropædagogik.  Vores hovedpædagogiske linje er Gentle 
Teaching og Neuropædagogik.  På vores hjemmeside kan du læse mere omkring hvad 
vi står for og vores pædagogiske retning. 

Vi lægger vægt på at du er: 

• Uddannet pædagog, eller har lign. mellemlang humanistisk/omsorgsorienteret 
uddannelse. 

• Meget gerne erfaring i at arbejde med sårbare personer med nedsat psykisk 

funktionsevne. 
• Har et helhedsorienteret livssyn og et positivt sind. 

• Kan arbejde både dag, aften og weekend vagt. 
• Har gyldigt kørekort til bil. 
• Er mødestabil, psykisk og fysisk robust samt god til at samarbejde. 

Som pædagog hos os vil du deltage i personale møder ca. 1 gang om måneden, du får 
supervision, deltager i temadage og har mulighed for faglig uddannelse og 
opkvalificering. 

Vi vil meget gerne høre fra dig hvis du har nogle spørgsmål. 

Du kan læse mere om hvem vi er og hvad vi står for på vores hjemmeside 

www.sommerfuglen-fyn.dk 

Hvis du har spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte Simon på 26144284 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender til mail@sommerfuglen.nu 

Vi vurderer løbende ansøgninger og afholder samtaler løbende, som foregår i en 

uformel og afslappet atmosfære, hvor vi fortæller lidt mere om vores bosted, og hvor 
du får rig mulighed for at fortælle om dig selv, og stille uddybende spørgsmål. 

Jobstart 1. oktober 2021 eller efter aftale. Ansøgningsfrist d. 15.08.2021 
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