Information om Edens förskola, skola och fritidshem

Edens förskola, skola och fritidshem är en friskola för barn på förskola
från 1 – 5 år, förskoleklass och klass 1 – 6, samt fritidshem.
Vi följer läroplanerna för förskola och skola samt en lokal arbetsplan med mål för varje
ämne och årskurs. Vi följer den nationella kursplanen. Eden arbetar utifrån
svenskkyrklig värdegrund med kulturprofil som visar sig genom att alla i klass 1 – 6 har
kulturarbete (kan innehålla drama, musik, film m m) på schemat varje vecka. I varje
klass tar vi in max 20 elever och låg och mellan stadiet samarbetar i arbetslag med
totalt 12 pedagoger.
Vi finns i Höörs gamla prästgård bredvid församlingshemmet och inte långt från kyrkan.
Prästgården har rymliga och vackra lokaler där klass 1- 6 håller till. Förskolan är belägen
i en egen paviljong ute i trädgården samt en avdelning i korsvirkeshuset. Förskoleklass
och fritidshemmet har en lokal vid skolan.
Vår verksamhet är liten och personlig, inte större än att alla känner varandra.
Eden drivs som en ekonomisk förening, det innebär att föräldrar som har barn i
verksamheten kan vara medlemmar.
Vill man bli medlem så betalar man en insats på 100:- därefter medlemsavgift som för
närvarande är 200:-/år. De familjer som har barn i förskola och fritidshem ska vara
medlemmar enligt stadgar. (Betalas till bg 5993-0073)
Eden anordnar en arbetsdagar per termin där det är obligatoriskt att vara med en dag
per läsår. Då kan det förekomma arbetsuppgifter såsom trädgårdsarbete, målning i
fastigheterna, fönsterputsning, snickeriarbete m m. Det brukar vara en trevlig stund
där föräldrar kan umgås under arbete och lära känna varandra. Andra alternativ till
dessa dagar kan vara att hjälpa till att baka till skolavslutning, sömnad eller medverka
annan dag om man inte kan vara med just den inplanerade helgen.
Höörs kommun ansvarar för fakturering av omsorg. Vi ingår i kommunens kösystem och
det är även där schema för förskola och fritidshem läggs in.
Vid problem kontaktas Petra Nilsson på kommunen, tfn 0413-28 000.
Vi försöker följa Höörs kommuns terminsplanering vad det gäller lov och studiedagar.
Vid personalutveckling fyra dagar per läsår sätts vikarie in på förskola och fritids.
Öppettider: 6,00-18,00 efter anmälan – normal öppettider 6,00-17,30. Sammanslagning
mellan förskola och fritidshem görs tidiga morgnar och sen eftermiddag (öppning och
stängning). Det förekommer även sammanslagning under lov.
Gå gärna in och läs mer om förskolan, skolan och fritidshemmet på vår hemsida på:
www.edenskola.se Vid frågor ring expeditionen, 0413-238 08.
Välkomna till vår verksamhet!

