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)

Arbetssätt

Om Mariagården
Mariagården startade våren 2006 i Tranås
Församlingshem och bedrivs av Svenska kyrkan. Vi
får barn till vår verksamhet från den kommunala
barnomsorgskön.
Svenska kyrkan har även förskolor i Linderås och
Adelöv. I Adelöv och Tranås har vi även fritidshem.
Märtagårdens fritidshem ligger bara ett stenkast
härifrån, så de samarbetar vi med.

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 aktivt 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 skollagen, erbjuder vi en pedagogisk och
stimulerande vistelse för barnen.

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
Bitte Andersson, förskollärare
Titti Göransson, förskollärare
Lina Gustavsson, barnskötare
Anna Lööke, barnskötare
Chatarina Bergfoth, specialpedagog
Michaela Bengtsson, förskolechef

Tider
Vi öppnar klockan 6.30 och
stänger klockan 17.00.
Frukost serveras klockan 7.30,
lunch 11.30 och mellanmål ca.14.30.
Vi samarbetar med Märtagården som öppnar
6 och stänger 17.30

Samarbete
Under sommar och jullov samarbetar vi inom
pastoratet och v 28-31 har vi endast öppet i Tranås.

Måltider
Vi använder oss i så stor utsträckning som
möjligt av fairtrademärkta och ekologiska
produkter. Vår lunch tillagas av vår Miljökock på
Linnéagårdens förskola. Frukost och mellanmål
gör vi själva.

För vårdnadshavare
Ni kommer att bjudas in till en Gudstjänst
per termin, Gud och sommarfesten och Gud
och St: Lucia.
Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per
år.
Vi har fem studiedagar per år.
För att det ska fungera bra för oss alla är
det viktigt att ni lämnar in så exakta
schematider för barnet som möjligt. (Precis
som i kommunen gäller vistelsetid för arbete
och studier plus restid, se ”Regler för
barnomsorg i Tranås kommun”)
Det är viktigt för oss att vi har en rak och
ärlig kommunikation, och att ni informerar
oss om barnet råkat ut för något speciellt
som vi bör veta. Det är även viktigt att vi får
veta ev. ändrade familjeförhållanden eller
om det händer något annat i familjen som
påverkar barnet. All personal som arbetar
på Mariagården har tystnadsplikt.
Det är önskvärt om kläder som barnet har
på sig inte har varit i kontakt med husdjur.

Sjukanmälan
Ring till Mariagården tfn. 674 18 eller maila
mariagarden@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.

Kontaktuppgifter
Mariagårdens förskola tfn. 674 18
mariagarden@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 Mariagården får du kontakta
kommunens barn- och
utbildningskontor tfn. 0140-683 26.
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