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Välkommen 
till skolan!



Varmt välkommen till skolan 
på Malmen Montessori!
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Hej du förälder vars barn börjar i skolan 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.

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 i skolan
malmen.com/
vi-ar-skola/

2

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


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 skolan 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 skolan 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/


VÅR 
VISION

Vi på Malmen Montessori sätter barnet i

centrum. Vi skapar möjligheter för att

barnet ska hitta sin inre disciplin och

drivkraft. För vi tror att det stärker den

medfödda viljan att utvecklas och kraften

till att nå sin fulla potential.

Genom att sätta montessori först och

bemöta vart barn på sitt sätt skapar vi

trygga, självständiga och nyfikna individer

med lust att lära.

Hos oss får barn kunskaper för livet. 
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Förskoleklass
Från hösten det år ditt barn fyller 6 år är det 
obligatoriskt med förskoleklass.

Förskoleklass är vad det låter som: före första 
klass. Huvuduppgiften är att förbereda ditt barn 
på en trygg och väl förberedd skolstart. 

Skolplikt
Elever i förskoleklass har skolplikt mån-ons. Det 
betyder att ditt barn måste vara i skolan mellan 
kl. 08.10-13.00. 

Är du som förälder föräldraledig eller arbets-
sökande får ditt barn komma till skolan på torsda-
gar också, men måste vara ledig på fredagar.

Behöver ditt barn vara ledig någon av dessa 
dagar behöver du söka ledigt.

Kartläggning av svenska och matematik
En kartläggning i både matematik och svenska är 
obligatorisk enligt Skolverket. Mer information 
kommer på föräldramöte.
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Våra klasser
Vi har ungefär 90 % legitimerade lärare och fler 
än hälften är dessutom montessoriutbildade.

Eleverna går i åldersintegrerade klasser. 
Det är en organisationsform där eleverna oftast 
går med samma kamrater i sin åldersgrupp för 
att sedan komma tillbaka till kamrater som de 
gått med tidigare. Det skapar en social trygghet 
och är ett stöd för den egna inlärningen när 
eleverna kan hjälpa varandra.

F-1 ca 20 elever per klass
2-3 ca 20-22 elever per klass
4-5 ca 25 elever per klass
6-7 ca 25 elever per klass
8-9 ca 25 elever per klass
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Vi har sex F-1:or som heter:
Merkurius A och B
Neptunus A och B
Uranus A och B

Vi har sex 2-3:or som heter:
Saturnus A och B
Tellus A och B
Venus A och B

Vi har fem 4-5:or som heter:
Jupiter A, B och C
Plejaderna A och B

Vi har ca tio klasser i 6-9:an.
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Arbetsstund
Under den montessoriska arbetsstunden arbetar 
eleverna utifrån sina egna förutsättningar och 
behov i sin egen takt med vårt montessorimateri-
al såsom praktiska vardagsövningar, sensoriska 
övningar, språk, matematik och kulturmaterial.

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. Elevernas 
frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta 
ansvar.
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Social kursplan
I montessori är det stort fokus på det sociala 
samspelet och vår värdegrund, med allas lika 
värde - en av grundstenarna i Maria Montessoris 
filosofi. Alla på Malmen Montessori förväntas följa 
vår sociala kursplan som handlar om färdigheter 
som är viktiga att erörva för att uppfatttas som en 
trevlig, artig och hjälpsam person och för skapa 
ett gott klimat på skolan och i samhället.

Strävan mot självständighet
För att stärka barnen i det självgående arbetet för 
att bli självständiga har de nu mer eget ansvar för 
påklädning, toalettbesök och för att ha ordning på 
sina saker jämfört med i förskolan. 

Ju äldre eleverna blir desto mer frihet under 
ansvar får de. Malmens montessoriska nycklar 
som du ser på nästa sida beskriver hur eleverna 
ska ta hand om sin miljö och handlar om förmå-
gor de behöver träna på för att agera som 
demokratiska medborgare.

https://malmen.com/social-kursplan/
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06.30 Fritids öppnar i klassrummen. Frukost äts mellan 
kl. 06.30-07.10. De flesta har med sig egen frukost och 
om ditt barn inte har det så fixar vi något.

08.00 Fritidsbarnen går till sitt klassrum. Tidigast kl. 
08.00 och senast kl 08.10 är elever utan morgonfritids 
välkomna till klassrummet.

08.10 - 10.00 Arbetsstund

Rast i cirka 45 min beroende på årskurs, någon gång 
mellan 10.00-12.30

Lunch i klassrummet

Därefter arbetsstund till skoldagen är slut runt kl. 13-14

13.00 Samling på fritids för F-2-barnen som fortsätter 
arbeta med olika aktiviteter. 3-5 ansluter när de slutat 
för dagen runt kl. 13.30-14.

14.45 Mellanmål

17.30 Fritids stänger

Så här brukar en dag 
i årskurs F-5 se ut
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Så här brukar en dag 
i årskurs 6-9 se ut
08.10 - 11.30  Två till tre arbetsstunder

11.30    Lunch i klassrummet

12.30 - 15.00  En till två arbetsstunder

Idrott
Alla elever har idrott varje vecka i idrottshallen på I 15, cirka 
10 minuters promenad från skolan. De yngre eleverna går 
en idrottspromenad fram och tillbaka med pedagoger.

Öppettider
På Malmen Montessori ser vi att behovet av öppettider 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.



Såhär brukar en dag på fritids 
Nova (F-1) och Vega (2-5) se ut
Öppning
Morgonfritids öppnar kl. 06.30. När ditt barn kommer hit vill vi 
att hen går fram till en av pedagogerna och säger god morgon. 
Frukost äts mellan kl. 06.30-07.10. De flesta har med sig egen 
frukost och om ditt barn inte har det så fixar vi något. Fritids 
stänger kl. 08.00 när barnen går till sina klassrum. 

Samling och aktiviteter
På eftermiddagen öppnar fritids kl. 13.00. Ditt barns fritidslärare 
kommer till klassrummet där ditt barn haft sin skoldag och håller 
en samling och berättar om de aktiviteter som erbjuds, allt från 
att spela spel eller dansa till drama eller temaarbete.

Mellanmål
Kl.14.45-15.30 måndag-torsdag och kl.14.30-15.00 på fredagar 
serveras mellanmål i klassrummen på plan 2 och 3. Det är bra 
om du som förälder inte kommer under vår mellanmålstid så att 
barnen får en lugn stund tillsammans.

Inne- eller utevistelse
Vissa dagar efter mellanmålet får barnen välja om de vill vara 
inomhus eller utomhus. Inomhus kan de bland annat leka med 
våra leklådor som finns utställda i olika klassrum, spela spel 
eller måla. Utomhus kan de bland annat spela fotboll, pingis, 
basket eller leka i någon av skolgårdens lekställningar.

Stängning
Barnen kan fortsätta med sin aktivitet tills de blir hämtade, men 
inte senare än kl. 17.30 när fritids stänger för dagen. När ditt 
barn går hem vill vi åter igen att det letar upp en pedagog i väst 
och säger tack för idag. 
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På vår hemsida 
hittar du en film 
om hur det är att 

gå på fritids
malmen.com/
vi-ar-fritids/
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https://malmen.com/vi-ar-fritids/
https://malmen.com/vi-ar-fritids/


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

Frukost
Frukost äts mellan kl. 06.30-07.10. De flesta har med 
sig egen frukost och om ditt barn inte har det så fixar 
vi något.

Frukt
Under arbetsstunden väljer eleven själv när de vill äta 
frukt. Ditt barn tar med sig egen frukt, ibland har vi 
frukt ifall ditt barn har glömt ta med.

Lunch
Vi äter lunch tillsammans i klassrummet.

Checklista för packningen till skola och fritids:
● Ryggsäck och vattenflaska för utflykter
● Namnat ombyte
● Namnade utekläder, regnkläder och stövlar
● Namnade innetofflor då vi har skofritt inomhus

Förbud mot ägg, nötter, jordnötter, 
mandel, kiwi och sesamfrön 
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 de 
tas med till skola eller fritids. Det finns risk att leksa-
ker, gosedjur och saker som barnet sätter stort värde 
på kommer bort och då blir både det och vi ledsna. 
Det vill vi såklart undvika.

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 peda-
gogerna vid hämtning/lämning. Det gäller även när 
det är någon annan som ska hämta ditt barn.
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Mobiltelefon
Om ditt barn går själv till eller från 
skolan får det ha med sig sin telefon. 
Denna kan barnet sen lämna till sin 
klasslärare innan skoldagen börjar och 
sen lämnas den över av klassläraren 
till en fritidslärare. 
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Meddela ditt barns tider i god tid
Fritidsschema för ditt barn ska helst vara inne två veckor 
i förväg. 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 fritidspedagogerna så fort du har fått 
vetskap om detta. 

När du är ledig är ditt barn ledig
Barnens vistelsetid på fritids bestäms av din arbets/
skoltid, lägg därtill en halvtimme (restid) till och från 
arbete/skola. Semester eller annan ledighet av en eller 
båda föräldrarna berättigar inte närvaro för ditt barn på 
fritids. 

Sommarstängt
Fritids stänger fyra veckor under sommaren. Vid behov 
av omsorg under den perioden, kontakta oss på 
info@malmen.com senast 31 mars så hjälper vi om 
möjligt att hitta en placering i kommunal verksamhet.
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Säga upp fritidsplats
Om du önskar säga upp ditt barns fritidsplats fyller du i en 
uppsägningsblankett. Fråga vår administration om du 
behöver hjälp att skriva ut blankettten. Tänk på att säga 
upp platsen senast en månad i förväg då uppsägnings-
tiden för barnsomsorgsavgiften är 30 dagar.

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, exempelvis 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 mag-
sjuka ska det vara hemma i minst 48 h efter sista symptom 
innan det kommer tillbaka till oss. Läs mer på 1177.

https://malmen.com/wp-content/uploads/2020/09/Uppsa%CC%88gningsblankett-fritids.pdf
https://malmen.com/wp-content/uploads/2020/09/Uppsa%CC%88gningsblankett-fritids.pdf
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/


Brev från pedagogen
Kära elev.

Du kanske inte tänker på det just nu, men jag 
finns vid din sida under alla dina år här på 
Malmen Montessori. Min uppgift är att hjälpa dig 
i din utveckling.

När du blivit sex år är du redo för att bli delaktig i 
en större värld. Du vill nu, på ett helt nytt sätt, för-
stå själv – på egen hand. Du öppnar dig för den 
värld som finns runt omkring dig liksom för de 
människor som finns i den. 

Jag finns fortfarande vid din sida, men nu för att 
på så många olika sätt som möjligt så ett intresse 
hos dig för den omvärld du nu börjar erövra.
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Vid nio års ålder söker du svaren på fler frågor 
om vad som är rätt och fel eller sant och falskt. 
Din intellektuella utveckling gör att du vill tänka 
själv och du söker inte bara längre svaren på vad, 
utan också på varför. 

Jag finns där vid din sida för att samtala med dig 
om det du kommer att se och uppleva och jag 
kommer att utmana dina tankar.

Efter det att du fyllt tolv år kommer mycket av 
det du funderar över att handla om dig, vem du 
är i dig själv och vem du är i relation till andra. 
Din självkännedom och din kännedom om andra 
människor kommer att öka. 

Jag finns vid din sida för att spegla så många sid-
or av dig som möjligt, vilket gör det möjligt för dig 
att känna glädje över såväl dig själv som andra.

Min uppgift, den är att hjälpa dig att hitta din 
uppgift – och plats i livet.

Hälsningar Pedagogen 
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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 skola och fritids och kan kommunicera med 
ditt barns pedagoger. Logga in här regelbundet. Du får inlogg-
ningsuppgifter 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.

● Skola och fritids 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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KONTAKTA OSS

033-23 73 80

TELEFONNUMMER

vicky.hoffmann@malmen.com

REKTOR FÖR SKOLA & FRITIDS 

Skicka meddelande på Schoolsoft till pedagogen

KONTAKT MED DITT BARNS KLASS

HEMSIDA

malmen.com

kenneth.larsson@malmen.com

SKOLCHEF

ADRESS

Katrinebergsgatan 21

504 39 Borås

jan.immonen@malmen.com

BITR. REKTOR FÖR SKOLA & FRITIDS 


