
 

 

 
 

  

Ny medarbejder til Koloni 8 

- En drømmefabrik for børn og unge med autisme, 
Adhd, Tourettes og Downs  

Kan du lide at lave dejlig mad for børn og unge, 
med lidt flere udfordringer end de fleste - Så har vi 
det perfekte job til dig.  

Koloni er en social fond, som har specialiseret sig i at hjælpe børn og 
unge med autisme, ADHD, tourette og down syndrom. Vi holder til 
mellem Sorø og Holbæk på en smuk firlænget gård. I ferier og 
forlængede weekender tager vi ofte til vores sommerhus ved 
Gudmindrup Lyng – eller vores ødegård i Småland.  

I vores grupper går der 9 glade drenge i alderen 6 til 18 år med 
diagnoserne indenfor Autismespektret og ADHD. Koloni er en 
drømmefabrik i fuld bevægelse og det afspejler sig også i de 
aktiviteter vi laver. Det kan være alt lige fra BMX, flyve med drage, 
bygge huler i skoven, gå/ løbe ture, tage i svømmehallen, klatre og 
spille fodbold. Udover fysisk aktivitet bliver der selvfølgelig også tid til 
hygge, som er et andet vigtigt element på koloni. Der er rig mulighed 



 

 

for at dyrke dette ved stedets mange indendørs faciliteter, bl.a. i vores 
køkken, hvor vi samles om bordet og nyder hjemmelavet økologisk 
mad. 
  

Koloni er et sted, hvor der er plads til alle, og hvor vi ser hinandens 
forskellighed som en styrke.  

Vi søger en fatastisk kollega og ”Køkkenkolonist” med 
pædagogiske evner - weekend arbejde. 
 
Den sociale Fond Koloni ( www.kolo9.dk) søger en varmhjertet og 
positiv person der med glæde og energi har lyst til, sammen med 
børn, at fremtrylle god og økologisk mad til 9 drenge og 3 voksne. 
 
Arbejdstid: Hver fjerde weekend fredag fra kl. 16 til  22 . lørdag fra 
kl 8 til 22 og søndag fra kl. 8 til kl. 14. 
 
Du vil blive en del af et team, der brænder for at give vore børn det 
bedste. Du vil blive en del af et kreativt og positivt miljø.  Vi 
forventer du kan lave mad og også er kreativ. Du må gerne have en 
vis pædagogisk erfaring. 
 
Hvis du har lyst til at høre nærmere så ring til Lasse 50 56 80 99 
Skriftlig an søgning senest den 1. oktober 2020 
 
Kan du se dig selv i dette, kan vi tilbyde et arbejde med top 
motiverede kollegaer, masser af udfordring, ansvar og mulighed for 
at udvikle dine pædagogiske kompetencer. 
 
Ansøgningen sendes til: job.koloni@gmail.com  


