Gyllene regeln
VAR MOT ANDRA
SOM DU VILL ATT
DE SKA VAR MOT DIG

Vi belyser de kristna högtiderna under året.
Som en del i vår profilering så har vi även ett
samarbete med en av prästerna som bl.a. träffar
barnen och samtalar.

*Lpfö-98(Läroplan för förskolan, reviderad 2016)
* Lgr-11(Läroplan för grundskola, förskoleklass
och fritidshem, rev 2017)
Arbetssätt Fritidshemmet

Om Änglagården
Änglagården startade 2001 i Adelövs
församlingshem och drivs av Svenska kyrkan. 2003
byggdes lokalerna ut och anpassades för
verksamheterna.
Vi bedriver även förskolor i Linderås och Tranås. I
tranås har vi även ett fritidshem.

Profilering
Vi vill göra det möjligt för barnen att få del av en
andlig miljö präglad av livsmod där barnen kan
utvecklas och lära.
Vi vill genom ett aktivtt miljöarbete värna om
skapelsen och göra barnen medvetna om att vi
sätter ekologiska fotavtryck.
Detta är våra verksamhetsmål vilka vår profilering till
stor del utgår ifrån.
Utifrån dessa mål och våra styrdokument *Lpfö-98
och Lgr11, erbjuder vi en pedagogisk och
stimulerande vistelse för barnen.

Fritids är barnens fria tid. Hit kommer barnen efter en
lång arbetsdag i skolan. Här finns tid för vila,
reflektion, lek och olika gruppaktiviteter. Då vi
planerar våra aktiviteter utgår vi från barnens behov
och önskemål.
Arbetssätt Förskolan
Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som
förhållningssätt. Det bygger på tron på människans
möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse
om att alla barn föds rika och intelligenta med en
inneboende drivkraft att utforska världen.
Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som
uppmuntrar tron på den egna förmågan, solidaritet
och samarbete. I det arbetet är det barnens
olikheter, nyfikenhet, kreativitet och frågor som leder
oss. I detta arbete är vår miljö viktig och vi lär oss att
ta hand om den på ett varsamt sätt. Vår filosofi och
pedagogik står i ständig förnyelse och utvecklas i
takt med barnens behov som utgångspunkt och med
det moderna samhällets snabba förändring.
Pedagogerna är medforskande och söker kunskap
tillsammans med barnen.

Personal
Pia Aronsson, förskollärare
Marigona Berisha, barnskötare
Jennifer Hedin, barnskötare
Lotta Hautala, barnskötare
Pernilla Carlsson, lokalvård
Chatarina Bergfoth, specialpedagog
Michaela Bengtsson, Förskole- och fritidshemschef

Tider
Vi öppnar klockan 6.45 och
stänger klockan 17.30
Frukost äter vi på fritids kl 7.30 och på förskolan kl 8,
mellanmål ca 14:30
Lunch serveras kl 11,30.
Måltider
Lunchen tillagas av vår miljökock på Linnéagårdens
förskola. Frukost och mellanmål gör vi själva.

Vi använder oss i så stor utsträckning som
möjligt av kravmärkta och ekologiska produkter.
Samarbete
Under jul och sommarlov samarbetar vi med
pastoratets förskolor och fritidshem. Under v 28-31
är Änglagården stängd och vi är då i Tranås.

För Föräldrar
 Ni kommer att bjudas in till en Gudstjänst
per termin, Gud och sommarfesten och Gud
och St: Lucia.
 Vår huspräst finns till hands för er föräldrar
och barn vid t ex samtal då livet känns
jobbigt, eller vid andra tillfällen.
 Vi har drop-in fika
 Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång om
året.
 Vi har 5 studiedagar per år
 Det är viktigt för oss att vi har en rak och
ärlig kommunikation med er och att ni
informerar oss om det har hänt något på
förskola/fritidshemmet som vi inte fått veta
av barnen. Det är också viktigt att vi får veta
ev. ändrade familjeförhållanden eller om det
händer något annat som påverkar barnet
 All personal som arbetar på Änglagården
har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter
Änglagårdens förskola och fritidshem 674 27
anglagarden@svenskakyrkantranas.se
Michaela Bengtsson, förskolechef tfn 674 35
michaela.bengtsson@svenskakyrkan.se
Växel 674 00
Tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tranas

Ansökan
För att söka en plats på Änglagården får du kontakta
kommunens barn- och
utbildningskontor tfn. 0140-683 26.

SVENSKA KYRKAN I TRANÅS
Majorsgatan 1, 57340 Tranås
TELEFON: 0140-674 00
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/tranas
Tranås.pastorat@svenskakyrkan.se

Sjukanmälan
Ring till Änglagården tfn. 674 27 eller maila
anglagarden@svenskakyrkantranas.se
Tala om ifall barnet är sjukt eller om det finns någon
annan anledning till att barnet inte kommer som
planerat. Tala gärna in på vår röstbrevlåda om vi inte
svarar. Hör av dig dagen innan när du vet att barnet
kommer tillbaka.
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