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Vigersted Børnehus ansætter ny leder
Rønnedevej 9

Vigersted Børnehus har ansat den 39-årige Maria Celine Sørensen som ny
leder, da den nuværende leder Annette Demuth har valgt at gå på efterløn.
Hun tiltræder stillingen den 10. august og skal sikre den fortsatte udvikling
af børnehuset og sørge for, at Vigersted også i fremtiden har et
pædagogisk tilbud af høj kvalitet.

4100 Ringsted

Maria Celine Sørensen kommer fra en stilling som daglig leder i et stort
børnehus i Hvidovre. Hun har tidligere arbejdet på opholdsstedet Marita,
som kontaktperson, pædagog og afdelingsleder.
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Børnecenterchef i Ringsted Kommune, Rasmus Johnsen, som var en del
af ansættelsesudvalget, er meget tilfreds med ansættelsen af Maria Celine
Sørensen og forventer et inspirerende og åbent samarbejde:
”Jeg er sikker på, at vi med Maria har fundet den helt rigtige afløser for
Anette som leder i Vigersted Børnehus, og jeg glæder mig personligt
meget til samarbejdet”, siger Rasmus Johnsen og fortsætter:
”I Ringsted prioriterer vi at have virkelig gode dagtilbud i de mindre byer, så
jeg er glad for, at vi kan rekruttere en dygtig leder som Maria med en stærk
pædagogisk profil. Vigersted Børnehus er en vigtig del af livet i Vigersted,
og jeg er sikker på, at Maria og de dygtige medarbejdere i børnehuset
forsat vil skabe en hverdag fyldt med stjernestunder for børn og forældre i
Vigersted.”
Maria er uddannet pædagog og har desuden efteruddannet sig inden for
det internationale forebyggelsesprogram International Child Development
Programme (ICDP):
”Jeg ser meget frem til at starte som leder i Vigersted Børnehus, og jeg
glæder mig til at lære både personale, børn, forældre og lederkollegaer at
kende. Det er en vigtig opgave at sikre et fortsat godt børneliv i Vigersted
Børnehus – og det vil jeg arbejde hårdt på at gøre sammen med
medarbejderne hver eneste dag. Blandt andet skal vi implementere
kommunens nye tiltag om pædagogisk udvikling på en måde, der giver
god mening for alle, der har deres daglige gang i huset”, siger Maria Celine
Sørensen og fortsætter:
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”Både i min egen ledelse og i udviklingen af det pædagogiske arbejde
lægger jeg stor vægt på gode relationer, da jeg er overbevist om, at det er
udgangspunktet for god trivsel og udvikling”.
Privat bor Maria i Næstved. Hun er gift og har tre børn.
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