
 
 

 
 

 

Välkommen till 

 
 

 

 

 

 
 

 

Handbok för föräldrar 
2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Att kontakta barnträdgården Rosengården 
 
Vill du som förälder ta kontakt med personalen är det bara att ringa till barnträdgården Rosengården och 
avtala om ett besök. Det är även möjligt att lämna meddelande per sms. 

 
Barnträdgården Rosengården 
Hangövägen 2061 
10600 Ekenäs 

 
Föreståndare: Åsa Gottberg, 044 208 5112, gottberg.asa@rosengarden.fi 
Kök/Eftermiddagsvårdare: 044 715 2525 
 
Föreningens verksamhetsledare: Christer Sjöberg 044 575 5874, sjoberg.christer@mikaelskolan.fi 
 

Föreningens kanslist: Rebecca Finnberg, 044 279 0964 
kansli@mikaelskolan.fi 
 

Aktuell information om föreningen/skolan/barnträdgården kan även hittas på www.rosengarden.fi 
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Välkommen till Barnträdgården Rosengården! 
 

Vi behöver stillhet 
Vi behöver ro 
Det är tid att växa som tarvas 
Hur kan man begära 
Att någonting ska gro 
I en åker som ständigt harvas? 
 

 
Barnträdgården har fem barngrupper, varav två Smårosegrupper (1-3 år), Hallongruppen, Lingongruppen 
(3-6 år) och en förskolegrupp. 
 
Rosengården är en privat Steinerpedagogisk barnträdgård som är godkänd av länsstyrelsen och av 
Steinerpedagogiska föreningen. Barnträdgården upprätthålls, liksom Mikaelskolan, av en förening som 
heter Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f. Som förälder till barn i barnträdgården Rosengården 

och/eller Mikaelskolan är du medlem i föreningen. 

 
Föreningens styrelse består av föräldrarepresentanter, barnträdgårdens föreståndare, skolans årsrektor 

och verksamhetsledaren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. 

 
Efter att barnet slutat barnträdgården Rosengården är det önskvärt att barnet börjar i Mikaelskolan, men 
föräldrarna kan också välja någon annan skola för sitt barn. 
Föräldrar och barn har möjlighet att besöka Mikaelskolan under våren före skolstart, där det ordnas öppet 
hus i januari-februari, inskrivning i februari och senare under våren erbjuds möjlighet att träffa den 
kommande klassen under en sagostund. För tilläggsinformation om Mikaelskolan och dess verksamhet 
kan du beställa skolans infobroschyr.  

Man kan även kontakta skolan och avtala om ett besök eller titta in på hemsidan 

www.mikaelskolan.fi 
 

 

Vad erbjuder Rosengården? 
 
Rosengården erbjuder steinerpedagogisk dagvård, som baserar sig på den antroposofiska 
människosynen, till barn under skolåldern. Rosengården håller öppet måndag till fredag kl. 7.45 – 16.15.  

Hör dig gärna för med pedagogerna om tiderna.  
 
Rosengården har en förskolegrupp för de barn som påbörjar sin skolgång följande läsår. Rosengården 
följer i stort sätt Mikaelskolans arbetsdagar och håller därmed stängt på höstlov, jullov, sportlov och 
sommarlov. 
 

Barnen bjuds varje dag på en varm måltid med efterrätt och senare bjuds de på mellanmål. Maten 
tillreds i eget kök av ekologiska och biodynamiska råvaror. 
 
Inom steinerpedagogiken fäster man stor vikt vid kvaliteten på allt som omger barnet. Äkta naturmaterial 
förespråkasi barnets omgivning (trä, ull, siden, bomull m.m.). 
 
Rytmen i året, veckan och dagen utgör trygghet för barnet; likaså är årstidsfesterna en källa till glädje. 

 
Barnets födelsedagar firas grundligt i Rosengården. 
Födelsedagsbarnet är i mittpunkten och barnets egen livssaga berättas. Födelsedagsbarnet bjuder på 
efterrätt den dagen. Om föräldrarna ordnar ett kalas hemma, vilket inte är nödvändigt, skall hela 

barngruppen vara inbjuden av socialpedagogiska skäl. Bäst är det för barnet om festen hemma är under 
veckoslutet och att inbjudan sker föräldrar emellan. Hör efter med köket om allergier! 

 
 

http://www.mikaelskolan.fi/


Årsrytmen 
Återkommande årstidsfester: 

- skördefest – Mikaeli (i slutet av september) 

- lyktfest – Sankt Martin (i november) 
- adventsfest 
- Lucia (skolans Lucia besöker oss) 
- julfest 
- påskfest 
- vårfest 
 

 

Veckorytmen för 3-6 åringarna 
Veckan består av skogsdagar, lekdag, målningsdag, bakningsdag eller förskoledag, i samma följd hela 
året. Vi önskar att alla barn ska vara på plats senast klockan 9 på morgonen.  
 

Dagsrytmen 
Dagen är regelbundet/rytmiskt formad genom utevistelse, sagostund, lek, måltid och vila. 
 

Detta skapar trygghetskänsla för barnen och önskvärt är att barnen inte droppar in oregelbundet under 
dagen. Endast årstidsfesterna kan rubba vecko– eller dygnsrytmen något. När sagan berättas skapar vi 

sagostämning genom att tända sagoljuset och spela klangspel. Rim och ramsor är även viktiga inslag i 
vardagen. Våra instrument flöjt, lyra och klangspel följer den pentatoniska skalan. 
 
För det lilla barnet skall världen få vara god och det förmedlar vi genom att skapa en varm och glad 
atmosfär. Vi lägger stor vikt vid efterhärmningen och strävar efter att utföra riktiga arbeten i barnens 
närvaro. Barnen får även delta i att förbereda måltiden och underhålla lokaliteterna och gården. Grunden 
för praktisk intelligens läggs i tidig ålder, vilket vi idag, i vår allt mer tekniska tid, inte får glömma. Det 

som man kan gripa tag i och hantera som barn blir begripbara begrepp senare i livet. För att uppnå dessa 
mål behövs det flera vuxna som kan samarbeta kring barnet. Vi som arbetar på Rosengården önskar 
kunna bidra till att nå målet; välmående barn idag – välmående vuxna i framtiden. 
 
Människans fysiska tillväxt är störst under barndomen. Under barnaåren skapas grunden för ett gott liv 
såväl fysiskt som psykiskt. Då behöver barnet mycket 

 
Värme  genom näring, klädsel, värmande 

god stämning runt omkring 

Ro  genom en välbekant och rofylld 
omgivning 

Rytm  genom återkommande års-, vecko-  
och dagsrutiner 

 
När ert barn börjar i Rosengården ber vi er minnas att vi av pedagogiska skäl helst inte pratar om barnet 
i dess närvaro. Därför önskar vi hålla föräldrasamtal och telefonkontakt så ofta som situationen kräver. 
För att 
skapa en trygg start i barnträdgården, gör pedagogerna gärna ett hembesök innan barnet börjar i 

Rosengården. Under året ordnas föräldramöten där föräldrarna förväntas delta. 
 
När föräldrarna befinner sig på Rosengårdens område är de ansvariga för sina barn. Vi önskar att 
föräldrar inte pratar i mobiltelefonen eller röker på gården. Pedagogerna ansvarar inte för eventuell 
medicinering av barnen under vistelsen i Rosengården. 
 

Portarna till gården måste stängas noga och endast föräldrarna skall öppna porten och inte låter barnen 
få den vanan. När barnet kommer eller går måste en av pedagogerna få vetskap om det 

 
Genom att vara närvarande i den rådande stundens stämning bär man med sig de bästa minnesbilderna. 
Vi ber er därför att inte fotografera under våra fester för det bryter stämningen och barnen kommer av 
sig. Be om lov av pedagogerna innan du fotograferar under övriga tider! 

 
Vi önskar att föräldrarna minimerar barnens tv-tittande och annan elektronisk underhållning (dator, tv-
spel) pga. dess förödande inverkan på koncentrationsförmågan och dess skapande av rastlöshet hos 
barn. 
 



Om ditt barn insjuknar eller inte kommer 
 
önskar vi att du ringer eller skickar ett sms till pedagogen, och att barnet får vistas hemma under hela 
konvalescenstiden. Konvalensenstiden är hälften av sjukdagarna. Du kan alltid rådfråga pedagogerna. Vi 
ber er även genast att informera oss om ni upptäcker springmask eller huvudlöss hos era barn. 

 

 

 

Kriterier för intagning av barn till Rosengården 
 
- I första hand tas nya barn emot på hösten då verksamhetsåret inleds. 
- Det är önskvärt att barnet har lärt sig gå och fyllt ett år vid barnträdgårdsstarten. 
- Vårdnadshavarna skall delta i ett informationsmöte före barnet skrivs in. 

- Barnet upptar sin plats till den 31.7 påföljande år om den inte sägs upp innan det. 
- Syskon och barn till föreningsmedlemmar har i regel förtur. 
- Om en plats blir ledig mitt i året tas nya barn in i anmälningsordning. 
- Vårdplatserna i Rosengårdens småbarnsgrupp (Små Rosor) är främst till för föräldrar som av olika 
orsaker inte har möjlighet att vårda sitt/sina barn hemma. Därför önskar Rosengårdens pedagoger att 

barn under 3 år, vars ena förälder är moderskaps-/föräldraledig med ett yngre syskon, skulle stanna 
hemma om detta bara är möjligt. På så sätt kan man erbjuda plats till de familjer som har ett mer akut 

behov för dagvård. Ifall det finns lediga platser på barnträdgården är alla barn givetvis välkomna.  
- Barnträdgården har i egenskap av privat daghem rätt att säga upp vårdavtal (dvs. barnets 
dagvårdsplats) 
- Barnträdgården har inte resurser att ta emot barn med särskilda behov.  
 
 

Vad innebär det att vara förälder i 
Rosengården? 
 
Det är frivilligt att välja barnträdgård och skola och när du väl är med i vår förening är din insats mycket 

betydelsefull. 
 
Som förälder till barn i Rosengården är du med och ansvarar för att skolan och barnträdgården bär sig 
ekonomiskt. Därför är allas insatser och allt understöd vi kan få av största vikt. Alla föräldrar och 
anställda är medlemmar i föreningen och dessutom har föreningen understödande medlemmar. 

Föräldrarna tillsammans med föreningens styrelse och Mikaelskolans och Rosengårdens kollegium bildar 

organisationen. Man kan se föreningen som en pall som står på tre ben, där ett ben representerar 
föräldrarna med sina arbetsgrupper (sköter om det praktiska), ett ben styrelsen (sköter om ekonomin) 
och ett ben kollegiet (sköter om det pedagogiska). Brister ett ben faller pallen. 
 
Föräldrarna betalar en månadsavgift till föreningen för sin dagvårdsplats. För närmare information om 
avgiften kontakta föreningens verksamhetsledare. 
 

 

Föräldragrupper  
 
Som förälder väljer du den grupp du vill delta i. Att medverka i en föräldragrupp är obligatoriskt. 
Föräldragrupperna finns till för att vi ska få verksamheten i Rosengården att fungera. Gruppernas antal 

och uppgifter fastställs årligen av styrelsen. För närvarande finns t.ex. följande grupper: 
Gårdsgruppen - åtar sig projekt som måste göras på gården  
Städgruppen - organiserar städningen, införskaffar städmedel och toalettpapper vid behov. Alla 
föräldrar har städturer. 

Reparationsgruppen - fixar och reparerar om någonting måste lagas. 
Infogruppen - sköter om tryckmaterial, affischer och PR tillsammans 
med föräldrar från Mikaelskolan. 

Pr-gruppen- jobbar för barnträdgårdens PR-verksamhet och utvecklar material för ändamålet 
Basar- och festgruppen - organiserar fester och basarer tillsammans med föräldrar från Mikaelskolan. 
Djurgruppen - medlemmarna turas om med att mata kaninen på 
Rosengården under veckoslut och lov (gäller inte jullovet och sommarlovet). 
 
Föräldrarna i de olika grupperna organiserar och delegerar, i samråd med pedagogerna och övrig 

personal, uppgifter åt samtliga föräldrar. Alla evenemang och talkon är en gemensam angelägenhet. 



Barnträdgårdens föräldrar är delaktiga i marknader och jippon. Vårjippot ordnas varje år i maj och 
fungerar samtidigt som öppet hus på Rosengården i centrum. 

 
Det är också föräldrarna/familjerna som sköter om städningen.  Samtidigt som föreningen har ekonomisk 
nytta av de olika evenemangen och familjerna sköter städningen, uppkommer känslan av att vi alla 

värnar om vår barnträdgård och arbetar för något gemensamt. Dessutom lär man känna andra familjer 
och barnen känner att vi bryr oss om deras vardag. 

 

 

Föreningens interna information 
 
sköts via infobladet Nornornas plank som utkommer ca varannan vecka och via tidningen Ratatosk som 
utkommer 2 ggr per år. Insändare, mötesdatum, adressförändringar m.m. tas emot på 

skolans kansli per e-post kansli@mikaelskolan.fi 
 
Vad behöver barnet med sig till Rosengården? 
 
Lämplig klädsel är viktig. I regel är barnen utomhus upp till 1,5 h i ett streck i ur och skur. De barn som 
stannar utomhus på morgonen skall vara färdigt utrustade när de kommer. 
Under skogsdagarna har barnet bytesvantar, s.k. magvantar innanför ytterkläderna vid midjan, de är då 
varma och behagliga att byta till efter skogsmellanmålet. Ull- eller sidenunderkläder rekommenderar vi 
varmt. Ull har stor förmåga att absorbera fukt utan att plagget känns vått och kallt. Fråga gärna 
pedagogerna om råd angående klädseln. 
Märk barnets alla kläder! På skogsdagarna har vi upp till hundra stycken vantar på Rosengården. 

 

Smårosebarnen behöver: 
- Inneskor som sitter bra och är lämpliga för årstiden. 

Fårskinnsskor är ett varmt och bra alternativ. 
- Märkta byteskläder, speciellt sockor och vantar bör 
märkas 
- Blöjor för det barn som behöver. 
- Regnkläder utan foder; regnrock, regnbyxor, 
regnhandskar, gummistövlar och sydväst. 
- Fårfäll 

- Dyna, dynvar, filt i enfärgat pastelltyg. 

 
Hallon-, Lingon-, och förskolebarnen behöver: 
- Inneskor med häl som sitter bra och är lämpliga för 
årstiden. Inte djurliknande skor. Fårskinnsskor är ett bra och varmt alternativ. 
- Märkta byteskläder, främst strumpor, vantar och 
underkläder 
- Enfärgade tygkassar 
- Regnkläder utan foder 

 

Barn i långdagsvård behöver dessutom: 
- En fårfäll att ligga på 
- En dyna  

- En yllefilt 

 
Barnets egna leksaker får stanna hemma, endast mjuka dockor är välkomna att hälsa på. Våra dockor 

kan komma på hembesök, vilket barnen ofta önskar, men de måste behandlas med respekt. 
 
Kurs ordnas i docksömnad för föräldrar och andraintresserade. Rosengården har en liten butik med 
böcker, tidskrifter, doftdockor, kritor, bivax för modellering etc. Föräldrabibliotek finns. Låna gärna 
böcker. Skriv alltid in i häftet vad du lånar! 

 
Med hälsningar, Rosengårdens kollegium 
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Förtroenderådet 

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få handledning och stöd av 

förtroenderådet som verkar för att förebygga och lösa konflikter. Om du upplever att misstroende, 

missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården 
Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av 
förtroenderådets medlemmar. Medlemmarna har tystnadsplikt, och de tar upp ditt ärende på ett diskret 
sätt. Rådet samlas regelbundet en gång per månad, och därtill snabbt vid behov. Gå inte i onödan och 
fundera för dig själv på det som känns konfliktfyllt. Ta kontakt med rådet i god tid! Förtroenderådets 
medlemmar och kontaktuppgifter hittar du i skolkatalogen. 
 

Förtroenderådet väljs på föreningens höstmöte. Rådet har fyra medlemmar; två representerar föräldrarna, 
en är kurator och en är inkallad som utomstående medlem. Rådets medlemmar är valda för två år åt 
gången. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 


