
Information till dig som blivande

MONTESSORIFÖRÄLDER



OM MALMEN MONTESSORI

Här har vi samlat information om oss som är viktig att du som 
blivande montessoriförälder hos oss känner till. 

Om du undrar över något hittar du kontaktuppgifter till oss på 
baksidan av broschyren. På vår hemsida malmen.com finns även 
ett kontaktformulär. 

Följ oss på Facebook & Instagram @malmenmontessori 
för att se vardagshändelser från oss!
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VI ÄR EN POLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN, 
IDEELL, ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION

Vår montessoriskola i Borås är en av landets största montessori-
skolor. Hos oss går ungefär 700 barn i förskola, skola och fritids och vi 
har drygt 110 anställda. Många har varit med från starten 1991  i våra 
lokaler på Ramnalid och vi är stolta över att driva en så omtyckt 
verksamhet. 

Vi på Malmen Montessori sätter barnet i centrum.  Vi skapar 
möjligheter för barnet att hitta sin inre disciplin och drivkraft. För vi tror 
nämligen att det stärker barnets medfödda vilja att utvecklas och 
kraften att nå sin fulla potential. 
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”Montessori först” är vår vision. 

Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi på Mal-
men Montessori ska alltid tänka ur ett montessoriperspektiv - först. Det 
betyder att montessori ska vara ett ledord i allt vi gör.

Vi möter vart barn på sitt sätt. Barn ges möjlighet att hitta sin inre driv-
kraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential. 

Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, 
självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Och som har 
kunskaper - för livet.

Alla barn är början på något stort.

Styrelsen

VÅR VISION



MONTESSORIFÖRÄLDER

STYRELSE & FÖRÄLDRAFÖRENING
Det som skiljer oss från en kommunal skola är att huvudmanna-
skapet för verksamheten ligger på vår styrelse, istället för på 
kommunen. Styrelsen ansvarar även för föräldraföreningen och 
tillsätter vår skolchef, som ihop med ledningen driver vår verksamhet. 
Vilka som ingår i styrelsen kan du se på vår hemsida malmen.com/
kontakt-styrelse/ där du även kan komma i kontakt med dem.

Styrelsen sammanträder flera gånger per termin. Årsstämman 
under hösten kommer att vara digital - mer information kommer,

DU VIKTIGA MONTESSORIFÖRÄLDER
Som förälder till ett barn hos oss förväntas du vara medlem i 
föräldraföreningen och även engagera dig där. Du blir medlem 
genom att betala medlemsavgiften som är 450 kr per familj och år. 
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Du förväntas normalt sett komma till Malmen Montessori för 
information, utbildning och praktiskt arbete. Därutöver deltar du på 
utvecklingssamtal och Sinnenas afton. Du hjälper till vid utflykter och 
städar barnens klassrum några gånger per år. 

Det gör att vi kan lägga mer resurser på till exempel lärartäthet. 
Som vi ser det är det en del av montessori - tillsammans är vi goda 
förebilder och lär våra barn att vara rädda om sin miljö. 

På grund av Covid -19 undivker vi att samlas i stora folksamlingar och vi 
har just nu även digitala utvecklingssamtal.

Vi önskar att du skickar med ditt barn ombyte och tofflor för de gånger 
som ytterskor inte används. 

MONTESSORI HELA DAGEN
Som montessoriförälder arbetar du sida vid sida med montessori-
pedagogerna - väl medveten om att montessoris principer är lika viktiga 
i skolan som hemma.

FÖRÄLDRAUTBILDNING FRAMFLYTTAD
Som en del i ditt viktiga föräldraengagemang erbjuds du en utbildning i 
hur det är att vara just montessoriförälder - så att du vet hur du ska 
använda dig av montessori hemma. 

På grund av corona har vi dock behövt flytta fram datumen för  vår 
föräldrautbildning och ber att få återkomma med mer information - 
håll utkik på Schoolsoft!
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KOMMUNIKATION

VAR VI KOMMUNICERAR: 

Schoolsoft - är vår primära och utifrån GDPR mest säkra 
kommunikationskanal. Här hittar du information om ditt barns 
schema, ändringar, kontaktuppgifter och du kan även kommuni-
cera med ditt barns pedagog

Hemsida - på malmen.com hittar du övergripande information

Sociala medier - här visar vi barnens vardag i vår verksamhet

Mail och telefon - används för dialog med pedagogerna
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HUR VI KOMMUNICERAR:

- Vi lägger stort värde vid god kommunikation.

- Vårt sätt att kommuncera på är en konstruktiv kommunikation. 
Det är viktigt att tänka på tonen i både text och samtal.

- Vi har som fokus att lösa uppkomna problem gemensamt - 
genom att hålla en god ton och ett bra samtalsklimat.

- Tänk på att skriven text kan misstolkas och därför kräver 
noggrannhet och fokus i det aktuella ämnet.

- Prata med pedagogerna - även om sånt som kan kännas 
obekvämt!

- Håll en trevlig samtalston - även om inte resultatet alltid 
blir som det är tänkt.

- Det här är ditt barns arbetsplats.

- Vår verksamhet är en dynamisk plats där många aspekter
alltid måste vägas in i ett beslut eller en åtgärd.
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SJUKANMÄLAN 

HUR SJUKANMÄLER JAG  MITT BARN?
På Schoolsoft under fliken Frånvaroanmälan. 

HUR VET JAG NÄR MITT BARN BEHÖVER VARA HEMMA?
Allmäntillståndet hos ditt barn är det viktigaste och ska i de flesta fall 
avgöra när det kan komma tillbaka efter sjukdom. 

Tänk på att ditt barn måste orka delta i verksamheten med längre 
promenader och flera timmars utevistelse. 
Följ 1177:s rekommendationer.

Under pandemin av covid -19 är det extra viktigt att du som 
förälder är uppmärksam på minsta symptom hos ditt barn och håller 
ditt barn hemma minst två dagar efter sista symptom!



KAN SKOLSKÖTERSKAN HJÄLPA MITT BARN MED MEDICINSKA 
BESVÄR?
Nej, för medicinska åkommor som stukningar, halsont och så vidare 
hos ditt barn får du vända dig till er vårdcentral. 

Elevhälsans medicinska insats ser ut så här:

Förskoleklass   Hälsobesök
Åk 2    Längd- och viktkontroll och erbjudande om 
    vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund
Åk 4    Hälsobesök
Åk 5    Erbjudande till elever om vaccin mot 
    Humant Papillom Virus (HPV)
Åk 7    Hälsobesök
Åk 8    Erbjudande om vaccination mot 
    stelkramp, difteri och kikhosta

Uppföljning av kontrollelever sker i samtliga årskurser.
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LEDIGHET

 
SKOLPLIKT
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt, enligt skollagen 7 kap. 2§. 
Elever i skolan har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret för att 
säkerställa rätten till undervisning. 

Om du önskar att ditt barn ska vara ledig under läsåret behöver du lämna 
in en ledighetsansökan. Blankett finns på Schoolsoft eller i receptionen.

Skolans riktlinje är att inte bevilja ledighet över fem dagar, för till 
exempel semester. 

För vissa enskilda angelägenheter kan ledighet beviljas enligt skollagen 
7 kap 18 §. Rektor fattar beslut om att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.
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HOS OSS RÅDER ABSOLUT FÖRBUD MOT:
• ÄGG
• KIWI
• JORDNÖTTER
• MANDEL
• SESAMFRÖN 

eftersom de medför extra stora allergirisker. Förbudet gäller ALLA barn, 
personal och vårdnadshavare. Barn som inte tål livsmedlen behöver 
känna sig trygga med att de inte får i sig något som kan innebära livs-
hotande fara. Tänk till extra vid matlådor, klassaktiviteter och samman-
komster i verksamheten.

KOM IHÅG:
Läs alltid på innehållsförteckningen! Var noggrann och kontrollera 
innehållet på livsmedel som tas med. Exempelvis nötter och mandel 
kan finnas dolt i många livsmedel. 

ALLERGIER
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MATEN

Varje dag serveras alla barn och elever hos oss närproducerad lunch 
och sen även mellanmål på förskola och fritids, i enlighet med 
Livsmedelsverkets riktlinjer om näringsriktig kost. Vi håller oss även 
uppdaterade på Borås Stads riktlinjer om skolmat. 

I vår montessoriska verksamhet är barnen normalt sett delaktiga 
både i fram- och avdukning av mat och porslin. Maten äts i
klassrummen.

Vi vill gärna att ditt barn har med sig en frukt varje dag för att äta till 
mellanmål. 
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ÄNDRINGAR I KOSTEN
Anmäl ändringar i ditt barns kost vid varje läsårsstart samt vid 
förändring. Blanketten hittar du på Schoolsoft eller i vår reception. 

SPECIALKOST MED HÄNSYN TILL MEDICINSKA SKÄL
För att få specialkost för allergi eller överkänslighet, behöver du 
lämna in ett läkarintyg eller journalutdrag tillsammans med blan-
ketten. Eftersom många barn växer ifrån sina allergier behöver in-
tyget förnyas varje år för barn i förskola och vid varje stadiebyte; 
förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

SPECIALKOST MED HÄNSYN TILL RELIGIÖSA ELLER ETISKA SKÄL
När det gäller specialkost med hänsyn till religiösa eller etiska skäl 
kan ditt barn välja bort blodmat/nöt- och fläskkött ur måltiden. Vi 
erbjuder inte halal-, kosher- eller alternativ kost utan hänvisar till det 
vegetariska alternativet.
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RECEPTION
Cornelia Sandqvist: cornelia.sandqvist@malmen.com

SKOLCHEF
Kenneth Larsson: kenneth.larsson@malmen.com

REKTOR FÖRSKOLA
Ulrika Hietala: ulrika.hietala@malmen.com

REKTOR SKOLA & FRITIDS
Vicky Hoffmann Pettersson: vicky.hoffmann@malmen.com

BITRÄDANDE REKTOR SKOLA & FRITIDS
Jan Immonen: jan.immonen@malmen.com

FASTIGHETS-, DRIFT-, HR- OCH SERVICEANSVARIG
Allan Sommarblad: allan.sommarblad@malmen.com

ORDFÖRANDE STYRELSEN
David Thåst: ordforande@malmen.com

MAIL
info@malmen.com

HEMSIDA
malmen.com

TELEFON
033-23 73 80

ADRESS
Katrinebergsgatan 21
504 39 Borås


