Vi är en förskola med barn 1-5 år
uppdelade på två avdelningar. På
Solrosfröna går barn i åldrarna 3-5 år
och på Senapskornet går barn 1-2 år.

Vi arbetar efter projektgrupper under
dagen för att skapa mindre grupper
där varje individuellt barn får
möjlighet att synas, utvecklas och
lära sig.

KONTAKTA OSS
Bergevägen 7A, Gnarp
070-814-78-31
www.hosiannaskolan.se

HOSIANNA
SKOLANS
FÖRSKOLA
HOSIANNASKOLAN

Vår Profil
Hosiannaskolans förskola är
en del av Hosianna - en
kristen friskola i Gnarp.
Vi bygger på en kristen
värdegrund och livsstil där vi
arbetar efter bland annat
"den gyllene regeln" och
karaktärsord som Trygghet,
Snällhet, Godhet, Tålamod
och Ordning.

Välkommen att
kontakta oss!
AVDELNING SOLROSFRÖNA

På förskolan har vi plats för
30 barn uppdelat på 2
avdelningar - Solrosfröna och
Senapskornet.

Mobil: 073-026 61 43
AVDELNING SENAPSKORNET
Mobil: 073-025 49 07

FÖRSKOLEREKTOR
Jennie Fahlcrantz
Mobil: 072-177 37 80
E-Post: jennie.fahlcrantz@hosiannaskolan.se

Vi arbetar efter principen 3
pedagoger per 15 barn.
Välkommen att söka
barnomsorg hos oss!

LEK & NATUR
Vi lyfter fram utevistelsen som en mycket
viktig del av dagen. Vi arbetar i ett nära
förhållande till naturen där barnen, på ett
naturligt sätt, lär sig om djur, natur och miljö.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande
och är något som präglar verksamheten i vår
förskola. I lekens och det lustfyllda lärandets
olika former stimuleras fantasi, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa
problem.
SPRÅKUTVECKLING
Förutom den kristna profilen arbetar vi
speciellt med barnens språkutveckling. Vi
använder oss utav metoder och arbetssätt som
ligger nära barnen. Vi sjunger, skapar och leker
in med ord och begrepp.
HEMLAGAT, NÄRODLAT & HÄLSOSAMT
Vi lägger stor vikt vid att servera en bra,
näringsrik och varierad kost. Vi ser hållbar
utveckling och miljön som viktiga i förskolan
och därför används kött och kyckling från våra
svenska gårdar, en del närodlat,, mer
vegetariskt och även ekologiska inslag så
mycket det går.

