
Välkomna alla 
föräldraombud på
Malmen Montessori!

Irene Gimmersta
Styrelseledamot sedan 2018
Barn i Saturnus 2-3B och Jupiter 4-5B. 

Rebecca Philipson
Styrelseledamot sedan 2017
Barn i 6-7B. 



Agenda 
för kvällen 

18:00 Information till föräldraombud

18:15 Information från valberedningen

18:20 Föreläsning “Retorik i föräldraskapet”

19:05 Paus och fika

19:15 Fortsättning föreläsning



Tack för att du valt 
att engagera dig! 

Oavsett om du har lottats fram till att vara 
föräldraombud eller om du har anmält dig 
frivilligt är vi mycket tacksamma över att du 
väljer att engagera dig i ditt barns 
verksamhet. 

Det betyder mycket och gör att vi kan lägga 
mer resurser på till exempel lärartäthet, en 
säkrare miljö och en fin utemiljö.

https://www.youtube.com/watch?v=QmyDYKVQ5iI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QmyDYKVQ5iI&feature=youtu.be


Vad ska vi 
prata om ikväll? 

1. Vad är en föräldraförening?
2. Syfte och utmaningar med en 

föräldraförening
3. Vad gör ett föräldraombud?
4. Månadsstäd, Malmens fixardag 

och Sinnenas afton
5. Vart vänder jag mig?
6. Städmallar för föräldraombuden



1. Vad är en 
föräldraförening?

● Malmen Montessori är en fristående förskola och 
skola, driven av en ideell föräldraförening. 

● Verksamheten följer i huvudsak kommunens regler 
och riktlinjer och styrs av skollagen samt 
läroplanerna. 

● Skolans huvudman är föreningens styrelse och dess 
medlemmar är ägare.

● Att ha sitt barn på en fristående förskola och skola skiljer 
sig från en kommunal verksamhet eftersom 
verksamheten drivs av föräldraengagemang i olika 
poster såsom styrelse, föräldraombud med mera.

● Styrelsen som väljs på årsstämman varje höst har det 
övergripande ansvaret för drift och skötsel av 
verksamheten och de tillsätter även skolchefen. 

● Skolchefen har det övergripande driftsansvaret samt 
ansvar, tillsammans med rektorerna i skolan och 
förskolan, för den löpande verksamheten.



2. Syftet med en 
föräldraförening

● En verksamhet där engagemanget är högt, 
kommunikationsvägarna korta och där 
broar finns mellan verksamhetens miljö och 
hemmiljön.  

● I sann montessorisk anda ska Malmen 
Montessori locka föräldrar till att engagera 
sig i sina barns förskole- och skolmiljö. 

● En attraktiv verksamhet där föräldrarna 
och barnen/eleverna är våra främsta 
ambassadörer och bidrar med arbete och 
engagemang.



Utmaningar med en 
föräldraförening

● Det finns tecken på ett avvikande intresse 
och engagemang bland föräldrar ju äldre 
barnen blir. 

● Tecken på det avvikande intresset är bland 
annat bristande närvaro på Malmens fixardag 
samt andra aktiviteter som anordnas av 
skolan plus ett ointresse att vara 
föräldraombud.  

Hur ökar vi det montessoriska 
medvetandet och det generella 
engagemanget?



3 insatser som gjorts:

● Öka engagemang hos föräldraombuden 
och medvetandet om 
föräldraföreningen

● Öka samhörigheten på avdelningarna/ i 
klasserna med hjälp av ombudspengen

● Arbetat aktivt i styrelsen och 
skolledningen med konceptet 
“Montessori hela dagen”



Öka engagemang 
hos föräldraombuden

VAD
● Stärka och premiera rollen som 

föräldraombud. 
 

VARFÖR
● Skapa gemenskap och tillsammans 

vidareutveckla verksamheten. 

HUR
● Bjuda in alla ombud 1-2 gånger per skolår för 

att dela information och skapa gemenskap.  



Öka samhörigheten på 
avdelningarna/i klasserna 
VAD

● Ge ombuden mandat och medel för att öka 
samhörigheten genom att anordna klassträffar. 

VARFÖR 
● Öka gemenskapen på avdelningen/ i klassen och i 

förlängningen lojaliteten till verksamheten och 
föräldraföreningen. 

HUR
● Minst en träff per skolår (hösten) med maxbeloppen: 

1500kr för förskolan och 2000kr för skolan.
● Aktiviteten ska vara något som ökar gemenskapen och 

förenligt med Malmen Montessoris riktlinjer.
● Minst hälften av gruppen/klassen bör vara med.
● Både barn och vuxna ska vara med.
● Mall för hur ombuden gör utlägg och lämnar in kvitton 

finns i Schoolsoft.



Montessori hela dagen

● Som montessoriförälder arbetar du 
sida vid sida med 
montessoripedagogerna, men du gör 
din del utanför verksamheten. 

● Var medveten om att montessoris 
principer är lika viktiga i 
verksamheten som hemma.

● Läs mer på malmen.com/montessori 
och lyssna gärna på vår podcast 
Malmen-podden (finns på vår hemsida) 
för tips om hur du kan tänka montessori 
hela dagen hemma.



3. Vad gör ett
föräldraombud?

MÅNADSSTÄD & MALMENS FIXARDAG

Föräldraombuden samordnar städlistorna för 

månadsstädet samt Malmens fixardag. Föräldrar 

som har andra uppgifter städar inte på 

månadsstädet, exempelvis föräldraombud, 

valberedningen eller styrelsemedlemmar.

SINNENAS AFTON

Föräldraombuden ansvarar för att samordna 

aktiviteter inför Sinnenas Afton enligt info på 

Schoolsoft. 

OBS! Samordna innebär inte att föräldraombuden 
måste göra allt själva! De kan och ska delegera 
uppgifter till de andra föräldrarna. 

LÄNKEN

Föräldraombuden är länken mellan styrelsen och 

föräldrarna. Det är två ombud per avdelning/klass, 

totalt ca 74 ombud. 

KLASSGEMENSKAP

Föräldraombuden ansvarar för att främja 

gemenskapen och får en budget för att anordna en 

social aktivitet för avdelningen/klassen.



4. Månadsstäd,
Malmens fixardag 
& Sinnenas afton

MALMENS FIXARVECKOR
Två veckor per år samlas alla familjer för att städa, 
umgås och prata montessori. Det fyller flera funktioner:

- Visar barnen vikten av att alla bidrar för att skapa 
en bra vardagsmiljö.

- Gör att verksamheten kan lägga mer resurser på 
undervisningen.

- Skapar dialog inom föreningen med återkoppling 
till styrelsen.

SINNENAS AFTON
En gång per år anordnar föräldraföreningen Sinnenas 
afton. Syftet är att ha öka samhörigheten och skapa 
gemenskap med fokus på alla sinnen och det är också 
en möjlighet för högstadiet att samla in pengar till 
klassresor.

MÅNADSSTÄD

- Ungefär en gång per månad städar två 
familjer sina barns klassrum. Syftet är att 
minska kostnaderna så att 
verksamheten kan lägga mer resurser 
på undervisningen och annat.

- Exakt hur man planerar städet bestämmer 
respektive föräldraombud samt 
klass/avdelning. 



5. Vart vänder 
jag mig?

Börja alltid prata med den det berör.
○ Ditt barn  >> prata alltid först med ditt barns närmsta pedagog

○ Lokalerna och utrustning i skolan >> prata med lokalansvarig Allan 
Sommarblad (allan.sommarblad@malmen.com)

○ Blanketter, SchoolSoft etc >> prata med Cornelia Sandqvist i 
receptionen (cornelia.sandqvist@malmen.com) 

○ Fritids >> prata med arbetslagsledarna Caroline Ejderhall Svensson 
(caroline.ejderhall@malmen.com)  och Thomas Nilsson 
(thomas.nilsson@malmen.com) 

○ Ditt barns hälsa >> prata med skolsköterskan/vårdcentralen

○ Övergripande frågor kring undervisningen >> prata med rektor Vicky 
Hoffmann Pettersson (vicky.hoffmann@malmen.com)

○ Övergripande frågor kring förskolan >> prata med rektor Ulrika 
Hietala (ulrika.hietala@malmen.com) 

○ Övergripande frågor kring driften av skolan >> prata med skolchef 
Kenneth Larsson (kenneth.larsson@malmen.com) 

○ Övergripande frågor om föreningens mål, visioner, inriktning och 
huvudmannaskap eller har du en fråga som du tror styrelsen 
behöver få kännedom om  >> prata med någon i styrelsen, i första 
hand Jessica Syrén (jessica.syren@okq8.se).  

mailto:allan@malmen.com
mailto:cornelia.sandqvist@malmen.com
mailto:caroline.ejderhall@malmen.com
mailto:thomas.nilsson@malmen.com
mailto:vicky.hoffmann@malmen.com
mailto:ulrika@malmen.com
mailto:kenneth@malmen.com
mailto:jessica.syren@okq8.se


6. Städmallar för 
föräldraombuden -
var hittar jag dem?

Google drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tMBwsWs_
GI240Bw-a1K_GUho5CZqQLTElZ5wVvDHymc/edit#
gid=2019361761

Hemsidan: Städmallarna finns under fliken “Om oss” 
→ “Föräldraombud”  malmen.com/foraldraombud/ 

Schoolsoft: Hela rutinen med både mallar samt 
städkartorna för klassrummen finns på Schoolsoft 
under Filer/länkar "Föräldraombudens städmallar för 
månadsstäd och Malmens fixardag" 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tMBwsWs_GI240Bw-a1K_GUho5CZqQLTElZ5wVvDHymc/edit#gid=2019361761
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tMBwsWs_GI240Bw-a1K_GUho5CZqQLTElZ5wVvDHymc/edit#gid=2019361761
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tMBwsWs_GI240Bw-a1K_GUho5CZqQLTElZ5wVvDHymc/edit#gid=2019361761
https://sms.schoolsoft.se/malmen/jsp/Login.jsp


Tack för din tid!

Frågor? ombud@malmen.com

Läs mer:
malmen.com/foraldraombud

mailto:ombud@malmen.com

