
Välkommen 
till förskolan!



Varmt välkommen 
till förskolan på 
Malmen Montessori!



Hej du förälder vars barn börjar i förskolan hos oss 
på Malmen Montessori! 

Här kan du läsa om vår montessoriverksamhet, hur 
en vanlig dag kan se ut och få svar på några vanliga 
frågor, om till exempel hur det fungerar med inskol-
ning och vad som är viktigt att packa med i ditt barns 
ryggsäck.

Har du andra frågor kan du alltid prata med ditt barns 
pedagoger, skicka meddelande till dem på Schoolsoft
eller ringa oss på 033-23 73 80.

På vår hemsida 
hittar du en film 
om hur det är att 
gå på förskolan
malmen.com/
vi-ar-forskola/

https://sms11.schoolsoft.se/malmen/jsp/Login.jsp
https://malmen.com/vi-ar-forskola/
https://malmen.com/vi-ar-forskola/


Grattis - du är nu en 
montessoriförälder!
Malmen Montessoris föräldraförening har en styrelse. Den till-
sätter skolchefen, som tillsammans med ledningen driver vår 
verksamhet. 

Styrelsen ansvarar även för föräldraföreningen där du som 
förälder förväntas engagera dig genom att:

- Komma till förskolan några gånger per termin för information,     
  utbildning och praktiskt arbete.
- Delta på utvecklingssamtal och Sinnenas afton.
- Städa barnens klassrum några gånger per år.
- Vara medlem i vår föräldraförening.

Din insats gör att vi kan lägga mer resurser på annat som 
gynnar barnen och verksamheten. Föräldrastädet är till för att 
skapa en extra fin miljö för ditt barn. Utöver det vi även daglig 
städning av städbolag. Som vi ser det är det en del av mon-
tessori - att tillsammans vara goda förebilder och lära våra 
barn att vara rädda om sin miljö. 

Du blir medlem i föräldraföreningen genom att betala 
medlemsavgiften som för närvarande är 450 kr/familj/år. 

Vår verksamhet är politiskt och religiöst obunden och är inte 
vinstdrivande.
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Montessori
hela dagen
Som montessoriförälder arbetar du sida vid sida med 
montessoripedagogerna - väl medveten om att montessoris 
principer är lika viktiga i förskolan som hemma. 

Som del i ditt viktiga föräldraengagemang kommer du 
erbjudas en utbildning i hur det är att vara montessoriförälder 
för att på så vis kunna använda dig av montessori med ditt 
barn hemma. 

Läs mer om vad montessoripedagogiken innebär på vår 
hemsida: malmen.com/montessoripedagogiken/.

http://malmen.com/montessoripedagogiken/
http://malmen.com/montessoripedagogiken/
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Våra avdelningar
På varje avdelning går ungefär 15 barn. 
Vi har både förskolelärare och montessori-
pedagoger på alla våra avdelningar.
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Rätt till förskola
Alla barn som är bosatta i Sverige och inte har börjat i 
grundskolan har rätt till förskola. 

Förskolan är inte obligatorisk men som barnets första 
möte med skolvärlden läggs här grunden till barnets livs-
långa lärande. Tillsammans med andra barn och vuxna 
får ditt barn möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker.

Hur mycket får mitt barn gå i förskolan?
Ditt barn får gå i förskolan så mycket det behöver med 
hänsyn till hur du som förälder förvärvsarbetar eller 
studerar, eller om ditt barn har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt. Kontakta i så fall rektor. 

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år har ni rätt 
till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan, så kallad allmän 
förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräld-
rarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria. 
Du betalar för tid utöver dessa timmar.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med ett syskon 
får ditt barn vara hos oss som mest 15 timmar i veckan. 

Från höstterminen det år ditt barn fyller 6 år gäller 
skolplikt. Då börjar barnet förskoleklass i grundskolan.
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Inskolning
Här kommer en hälsning från 

pedagogerna till ditt barn 
som ska börja hos oss



Hej!

Vad roligt att du ska börja hos oss! Både vi pedagoger och dina 
nya kompisar längtar till att träffa dig.

När du ska börja hos oss på förskolan är det viktigaste för oss 
att du och din förälder ska känna er trygga med personal och 
miljön. Du behöver få tid att knyta an till pedagogerna i din takt 
och i ett lugnt tempo. 

Vi börjar med att du kommer på ett första besök ihop med din 
förälder i ungefär en timme. Sen ökar vi tiden efter hand för att 
du ska vänja dig vid att vara här och lära känna oss pedagoger 
och dina nya kompisar. 

Under andra veckan brukar det vara så att du känner dig 
tryggare med oss och då släpper vi iväg din förälder en stund. 
Vi bemöter dig där du är - behöver du mer eller mindre tid så 
gör vi det som passar dig bäst.

Vi har som mål att du ska lära känna dig trygg i den förberedda 
miljön både inomhus och utomhus. Den förberedda miljön ska 
bjuda in till olika aktiviteter där du får träna alla sinnen och 
stimulera dig till rörelse, koordination och kreativitet. Vi undviker 
att gå iväg på utflykter under inskolningstiden. 

När det är dags för dig att gå från småbarn till en äldrebarns-
avdelning kallar vi det en överinskolning. Din förälder behöver 
inte vara med då utan vi pedagoger hjälper dig med det.

Varmt välkommen!
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Så här brukar en dag på våra 
småbarnsavdelningar se ut
06.30 Gemensam öppning på en avdelning

07.15 Arbetsstund och utevistelse

11.15 Lunch

ca 12.00 Sovstund/vila

14.30 Mellanmål

15.00 Arbetsstund 

16.30-17.30 Gemensam stängning på en avdelning

På Malmen Montessori ser vi att behovet av öppet-
tider för närvarande är kl. 06.30-17.30. Om du skulle 
ha behov av andra omsorgstider kontakta ditt barns 
rektor för att diskutera en lösning.
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Så här brukar en dag på våra 
äldrebarnsavdelningar se ut
06.30 Gemensam öppning på en avdelning

07.15 Arbetsstund på respektive avdelning

11.30 Lunch

12.20 Utevistelse

14.30 Mellanmål

15.00 Arbetsstund

16.45-17.30 Gemensam stängning på en avdelning

På Malmen Montessori ser vi att behovet av öppet-
tider för närvarande är kl. 06.30-17.30. Om du skulle 
ha behov av andra omsorgstider kontakta ditt barns 
rektor för att diskutera en lösning.
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Vi hjälper barnen att bli självgående och 
självständiga individer och ger dem 
utrymme för frihet under ansvar. 

Till exempel genom att barnen själva tar på 
och av sig kläder, knyter skorna, går på 
toaletten och håller ordning på sina saker. 



Hjälp barnet att hjälpa sig själv
Självklart finns pedagogerna där för att visa, stötta och 
uppmuntra och hjälper till om det skulle behövas, men 
bara nödvändig hjälp. Det handlar om att hjälpa barnet att 
hjälpa sig själv. Barnets frihet ökar i takt med mognad och 
förmåga att ta ansvar.

I montessori har vi mycket fokus på det sociala samspelet 
och värdegrunden med allas lika värde - 
en av grundstenarna i Maria Montessoris filosofi. 

Arbetsstunder varje dag
Barnen har arbetsstunder där de arbetar under en längre 
och mer koncentrerad stund utan avbrott.

Under den montessoriska arbetsstund arbetar barnen 
utifrån sina egna förutsättningar och behov i sin egen takt 
med vårt montessorimaterial såsom praktiska vardags-
övningar, sensoriska övningar, språk, matematik och 
kulturmaterial.

14



Våra måltider
Behöver ditt barn specialkost? 
Be om att få fylla i en blankett 
när barnet börjar hos oss.

Frukost
Frukost erbjuds och serveras mellan kl. 06.30 - 07.10. Därefter 
påbörjas den montessoriska arbetstunden. Om ni istället önskar 
ta med egen frukost till ert barn får ni gärna göra det.

Fruktstund
Under arbetsstunden väljer barnet själv när de vill äta frukt. 
Vi erbjuder frukt men om ni önskar får barnet gärna ta med sig 
egen frukt.

Lunch
Vi äter lunch tillsammans i klassrummet.

Mellanmål
Vid 14.30 är det dags för mellanmål, oftast i form av mackor och 
yoghurt.

Respektera våra måltidstider
Vi är tacksamma för att du som förälder väntar i hallen tills vi har 
ätit färdigt om du kommer mitt i en måltid och ska hämta ditt barn. 
Knacka om det är något viktigt.

Förbud mot ägg, nötter, jordnötter, 
mandel, kiwi och sesamfrön i förskolan 
eftersom det finns barn med allergi.
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Lämna personliga saker hemma
Vi vet att ditt barn säkert har många roliga saker hemma som det 
vill visa upp, men vi vill inte att barnet tar med dem till förskolan. 
Det finns risk att leksaker, gosedjur och saker som barnet sätter 
stort värde på kommer bort och då blir både det och vi ledsna. 
Det vill vi såklart undvika.

Checklista för packningen till förskolan:
● Frukt till fruktstunden varje dag om barnet önskar det
● Ryggsäck och vattenflaska för utflykter
● Namnat ombyte
● Namnade utekläder, regnkläder och stövlar
● Namnade innetofflor eftersom vi har skofritt inomhus
● Namnad napp/gosedjur/snuttefilt till vilan
● Blöjor (vid behov)

Bestäm lek i förväg
Ibland vill ditt barn följa med en kompis hem 
och det tycker vi är jättekul men vi vill att ni 
planerar leken en dag i förväg och att du som 
förälder meddelar pedagogerna vid hämtning/
lämning. Det gäller även när det är någon 
annan som ska hämta ditt barn.
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Meddela ditt barns tider i god tid
Schemat måste vara inne innan ditt barn börjar på förskolan. 
Vid förändrade arbetstider måste ett nytt schema lämnas in innan det 
kan börja gälla. Vi har all förståelse att föräldrar ibland kan få arbeta 
över med kort varsel - hör av dig till pedagogerna så fort du har fått 
vetskap om detta. Röda dagar eller studiedagar kompenseras inte med 
en annan dag.

När du är ledig är ditt barn ledig
Barnens vistelsetid på förskolan bestäms av din arbets/skoltid, lägg där-
till en halvtimme (restid) till och från arbete/skola. Semester eller annan 
ledighet av en eller båda föräldrarna berättigar alltså inte närvaro för ditt 
barn i förskolan. 
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Lovplacering
Barn 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola med 525 avgiftsfria 
timmar per läsår. Behöver du omsorg på lov och studiedagar kostar det 
extra och du behöver anmäla det redan vid terminsstart via en lov-
placeringsblankett. Be i så fall ditt barns pedagoger om en sådan.

Om ditt barn går mer än 15 timmar hos oss behöver du inte göra anmälan 
om lovomsorg.

Sommarstängt
Förskolan stänger fyra veckor under sommaren. Vid behov av omsorg 
under den perioden, kontakta ditt barns rektor senast 31 mars så 
hjälper vi till att hitta en placering i kommunal verksamhet.

Sjukanmälan
Om ditt barn är sjuk, ledig eller frånvarande av någon anledning ska du 
anmäla det i vårt intranät Schoolsoft. Kom ihåg att ange orsak, exempel-
vis magsjuka eller tandläkarbesök.

När vi ringer hem ditt barn går vi på barnets allmäntillstånd och inte 
enbart om de har feber. När ditt barn är friskt, alltså klarar av att delta i 
alla aktiviteter under hela dagen vill vi att du friskanmäler ditt barn dagen 
innan det ska komma tillbaka för att vi ska kunna planera verksamheten 
med personal och måltider.

Vid feber ska ditt barn vara feberfri ett dygn och vid magsjuka ska det 
vara hemma i minst 48 h efter sista symptom innan det kommer tillbaka 
till oss. Läs mer på 1177.

Säga upp förskoleplats
Om du önskar säga upp ditt barns förskoleplats ska du meddela
pedagogerna så får du en uppsägningsblankett att fylla i. Tänk på att 
säga upp platsen senast en månad i förväg då uppsägningstiden för 
barnsomsorgsavgiften är 30 dagar.

https://sms11.schoolsoft.se/malmen/jsp/Login.jsp
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/
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Vi lägger stort värde vid god kommunikation 
och önskar att vi förhåller oss till följande: 
● Våra digitala plattform är Schoolsoft där du bland annat får information från 
förskolan och kan kommunicera med ditt barns pedagoger. 
Logga in här regelbundet. Du får inloggningsuppgifter genom att prata med vår 
administratör, maila info@malmen.com eller ring 033-23 73 80.

● Vårt sätt är konstruktiv kommunikation där tonen i det skrivna och i samtalet 
är viktig. 

● Vi har som fokus att lösa uppkomna problem gemensamt genom att hålla 
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.

● Förskolan är en dynamisk plats där många aspekter alltid måste vägas in i 
ett beslut eller en åtgärd.

https://sms11.schoolsoft.se/malmen/jsp/Login.jsp
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