Välkomna till Eketånga Montessoriförskola
Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till
Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola och fick då
namnet Eketånga Montessoriförskola, men goda vanor
håller i sig och till vardags kallas förskolan fortfarande för
”Tallen”.
Vi som arbetar på Tallen heter:


Magnus Larsson; fritidspedagog med Montessoriutbildning



Haidi Lundqvist; fritidspedagog med Montessoriutbildning



Marika Axelsson Dahlberg; förskollärare med Montessoriutbildning



Desirée Bik; fritidspedagog



Ritha Rosseland Hörstedt; måltidsansvarig

På Tallen finns 21 barn inskrivna i åldrarna 3-5 år med 7 barn i
respektive åldersgrupp.
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Hur ser verksamheten ut?
Samling
Klockan 9.00 varje morgon startar vår samling. Barnen samlas antingen i storgrupp på vår
blå matta eller blir indelade i tre mindre grupper fördelade i våra tre rum. Det är önskvärt
att alla barn har kommit till Tallen då. Samlingen inleds med vår morgonsång, sedan
räknas antalet barn, vilka som är här respektive vilka som är lediga/sjuka. Vi pratar om
dagens datum, månad och årstid. I en samling ingår alltid något moment av matematik,
språkinlärning, musik eller rytmik. Vi pratar även om gemenskap och trivsel i barngruppen.
Efter samlingen startar vår arbetsstund.
Arbetsstund
Arbetsstunden innebär att barnet kan välja att arbeta med olika pedagogiska material som
Tallen har att erbjuda eller att arbeta med någon skapande aktivitet eller lek. Vi pedagoger
finns alltid närvarande i de olika aktiviteterna, vi observerar, fångar upp barn som behöver
stimuleras och driver lärandet framåt. Vår verksamhet bygger på Montessoripedagogiken.
Vi organiserar verksamheten så den erbjuder ett varierat lärande.
Montessoripedagogik
Maria Montessori hade tanken att varje barn har förmågor som vi pedagoger ska lyfta
fram och synliggöra för att dessa förmågor sedan ska utvecklas. Vi gör detta genom den
förberedda
miljön
och
vårt
förhållningssätt.
Ett
av
målen
med
Montessoris pedagogik är att barnet ska bli självständigt och kunna klara av så många
situationer som möjligt. Känsla av självständighet ger ökat självförtroende och ökad självkänsla. Vi ger tid och möjlighet för barnet att hantera nya utmaningar.
Läroplanen - dokumentation
Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan, Lpfö 98 - reviderad 2010. Vår verksamhetsplanering bygger på de mål som finns formulerade där. Aktiviteter och lärande dokumenteras genom bilder i hallen och genom barnens individuella portfolio. Utifrån dokumentation, observation och reflektion utvärderas verksamheten kontinuerligt.
Gymnastik
För att gynna barnens motoriska färdigheter samt glädjen till att lära känna sin kropp, har
Tallen tillgång till Lummerskolans gymnastiksal en gång i veckan. Här planeras grovmotoriska rörelsemoment samt lek- och bollspel. Dessa dagar är det bra om barnet är
klädd i mjukare kläder eftersom vi inte byter om. Antingen är barnen barfota eller
använder halkstrumpor.
Utflykt Barnen går på utflykt en gång i veckan (måndagar). Ofta beger vi oss till den närliggande ”Lummerskogen”. Där upptäcker vi årstidsskiftningar och olika naturfenomen
samt leker. Det händer även att vi går ner till stranden eller någon lekplats.
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Födelsedagsfirande När ert barn fyller år firar vi födelsedagen genom att ha en födelsedagspromenad.
Värdegrundsarbete
Tallens verksamhet präglas dagligen av ett värdegrundsarbete. Det innebär att i alla möjliga situationer sker ett medvetet arbete som grundar sig på de demokratiska grundprinciperna. Vi arbetar för allas välmående, hänsynstagande gentemot varandra och respekt
inför varandras lik- och olikheter. Verksamheten ska vara trygg för barnet för att hon/han
skall kunna utvecklas och lära sig i den.
För att skapa en trygg och harmonisk miljö arbetar vi utifrån ”Tallens pusselbitar”. Pusselbitarna är trivselregler och innebär att barnen lär sig hur de ska förhålla sig till varandra
och miljön på ett positivt sätt.
Föräldramöte och utvecklingssamtal
Under höstterminen hålls ett föräldramöte. Mötet går ut på att vi pedagoger presenterar
vår verksamhet och diskuterar den tillsammans med er. Utvecklingssamtal erbjuds en
gång per läsår. För de barn som är nyinskolade sker detta samtal under höstterminen och
de övriga samtalen sker under vårterminen. Vid behov kan utvecklingssamtal, samtal ske
oftare. Ett utvecklingssamtal fokuseras till barnets sociala trygghet i gruppen, intressen
och vilka aspekter och mål som verksamheten ska ta fasta på för att stimulera barnets
lärande och utveckling. Viktigt att påtala är att vi inte gör några bedömningar av barnet.
Tallens öppettider
Måndag – torsdag
kl 7.15-17.00
Fredagar
kl 7.15-16.30
Vänligen respektera våra öppettider och meddela förändringar av barnets schema i god
tid .
Tallen håller sommarstängt under 3 veckor—veckorna 29,30 och31.
Måltider
Vi serverar smörgås med pålägg kl 7.45-8.15. OBS! Barn som skall äta frukost skall vara här
kl 7.45 .
Vi serverar frukt på förmiddagen.
Lunch äter vi kl 11.30-12.15. Maten kommer från Restaurang Ekebacken.
Mellanmål serveras kl 14.30-15.00.
OBS! Vi ber er att inte hämta barnen eller ringa under den tid vi äter.
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Vi förväntar oss…

att ni meddelar om barnet inte kommer till Tallen en dag av någon
anledning - detta ska meddelas innan kl. 8.00


att ni meddelar om det är någon annan än vårdnadshavaren som ska
hämta barnet



att barnet vid sjukdom stannar hemma tills det varit feberfritt ett dygn
eller 48 h efter sista kräkning eller diarré
Vi samarbetar med BVC Humlan.



att ni, som föräldrar och vårdnadshavare, under tiden på Tallen
engagerar er som ”Guldföräldrar” - se mer info. i bifogat blad/webben



att ni tar del av info-mail som skickas ut kontinuerligt samt dagligen
tittar på vår anslagstava i hallen efter ny information



att ni är medvetna om att då barnet lämnas eller hämtas på Tallen har
vårdnadshavaren ansvaret. Inga barn får lämna Tallens område utan
vårdnadshavarens sällskap!



att ni märker barnets kläder



hjälp till självhjälp, ”Jag kan själv”, skor med kardborreknäppning, byxor
utan knappar och skärp



att barnet har extrakläder i sin korg: långbyxor, långärmad tröja, kortärmad tröja, strumpor, trosor/kalsonger, extra vantar, mössa



att barnet alltid har regnkläder och stövlar på Tallen. Vi går ut i alla
väder! Vi rekommenderar vid leriga/blöta säsonger att barnet har fleecefodrade galonställ/regnställ.

Leksaker stannar hemma, ett gosedjur får följa med till Tallen.
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Övrigt


Om barnet använder blöjor står familjen själv för inköpen.



Det placeringsavtal ni har undertecknat och lämnat in gäller som inskrivning för hela
verksamheten/hela tiden på Eketånga Montessori. Det innebär att ni inte ska säga
upp platsen när barnet avslutar sin förskoletid, såvida ni inte då väljer en annan
skola.



Barnet är försäkrat genom Länsförsäkringar. Försäkringen är en heltidsförsäkring,
d.v.s. den gäller även på fritiden.
Blankett för skadeanmälan finns på skolexpeditionen.

Varmt välkomna!
Magnus, Haidi, Desirée, Marika och Ritha

Kontaktuppgifter
Tallens telefonnummer
Tallens mobilnummer
Skolexpedition
Rektor Peter Höjman

035- 16 13 40
0737-15 64 84
035- 16 13 30
035- 16 13 31

Adress:
Eketånga Montessoriförskola ”Tallen”
Bäckagårdsvägen 19
302 40 HALMSTAD
E-postadress:
Webb:

tallen@eketangamont.se
www.eketangamontessori.se
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