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Montessoripedagogik 
 
Växjö Intresseförening för Montessori driver tre montessoriförskolor i 
Växjö. Förskolornas mål är att förverkliga montessoripedagogiken och den 
gemensamma utgångspunkten är att barnets behov står i centrum. 
 
Montessoripedagogiken bygger på barns behov i olika skeden av livet och 
tar hänsyn till barns psykiska utveckling. Detta har gjort pedagogiken spridd 
över hela världen. Den är lika aktuell idag som i början av förra seklet. 
 
Maria Montessori såg de första sex åren som den viktigaste perioden i en 
människas liv. Barns utveckling kommer i första hand ur barnets aktiviteter. 
Som en naturlig följd kommer den intellektuella förståelsen. Barnet måste 
själv få göra egna erfarenheter genom att arbeta med konkret materiel.  
 
Montessoripedagogiken och montessorimaterielet går hand i hand. Det 
konkreta materielet är nyckeln till nya kunskaper och förståelse av om-
världen. I en väl förberedd montessorimiljö utvecklas barnet i sin egen takt. 
Barnet blir sin egen läroplan. 
 
”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande tanke inom pedago-
giken. Den bygger på det faktum att ingen kan lära någon annan något. 
Däremot kan alla, med rätt hjälp och på egen hand, klara sina uppgifter. När 
barnet känner trygghet i sin egen förmåga och lust till de uppgifter som 
väntar, utvecklas även den sociala känslan och glädjen i att samarbeta. Att 
ge barnet denna frihet och att låta barnets intresse vara drivkraften i lärandet, 
leder till harmoni och arbetsglädje. 
 
”Det pedagogiska arbetspasset” är en modell som gör det möjligt för 
förskolan att genomföra Montessoris metod och filosofi med samtliga barn, 
utan störningar. Det är en fördel att barnet vistas i förskolan varje dag i 
veckan för att få kontinuitet, en självklar plats i gruppen och framförallt för 
att utvecklas i sin egen takt. Pedagogiken lägger stor vikt vid att gruppens 
struktur är stabil och inte förändras för att främja en god social utveckling.  
Förskolorna lägger stor vikt vid att skapa en trivsam atmosfär, utan buller 
och konflikter.  
 
Förskolornas ”pedagogiska arbetspass” är förlagd 8.30 – 11.30 varje dag. 
Alla de auktorisationsgrundande kriterierna förskolorna ska uppfylla, 
förläggs under detta arbetspass. VIM strävar efter att uppfylla de krav som 
ställs av Svenska Montessoriförbundet, som är den instans som utfärdar 
auktorisationen. 
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Allmänna regler för VIM 
 
2.1 VIM är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Föreningen 

består av tre förskolor: Bokhultet, Kronan och Wälludden. 
 
2.2 VIM tillämpar de lagar som gäller barnomsorg och allmän förskola. 

 
2.3 För placering i förskola gäller att barnet skall vara minst 12 månader 

gammal.  
 
2.4 Plats i förskola och allmän förskola erbjuds alla barn. Undantag görs för 

barn yngre än tre år vars föräldrar valt att vara hemma utan ersättning.  
  
2.5 Verksamheten har rätt att stänga två dagar per termin p.g.a. utbildning 

och planering. 
 
2.6 I samband med terminsstart ska det finnas ett schema tillgängligt över 

de dagar förskolorna är stängda. Eventuella förändringar ska meddelas 
senast två månader före aktuella datum. 

 
2.7 Förskolorna följer läsårstiderna i Växjö kommuns grundskolor, 

avseende terminsstart och terminsslut samt lov. Under lov erbjuds 
barnomsorg.  

 
2.8 Förskolorna drivs med aktivt föräldraengagemang och för varje barn i 

förskolan betalar medlemsfamiljerna en månadsavgift. Kommunens 
maxtaxa tillämpas. Föreningen erhåller dessutom anslag till driften av 
förskolorna från Växjö kommun. 
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Engagemang i föräldrakooperativ  
 
3.1 Det är viktigt att den som har valt att ha sitt barn i montessoriförskola är 

medveten om arr förskolan är ett föräldrakooperativ som kräver ett 
aktivt föräldraengagemang i föreningsarbetet. 

 
3.2 Föräldrar har ett stort inflytande och en viktig stödroll i verksamheten.  
 
3.3 Stödrollen och det gemensamma föräldraansvaret innebär att man kan 

välja mellan att: 
• delta i styrelsearbetet 
• sitta med i skolrådet  
• medverka i någon av de arbetsgrupper som finns 
 
Föräldrarna ska också bidra genom att: 
• finnas tillgänglig vid föräldrajouren 
• delta vid arbetsdagar 
• att följa de regler som finns 
 
Föräldrarna erbjuds också möjlighet att:  
• tillbringa tid med sitt barn i förskolan genom att ”sitta på stolen” 
• hålla sig informerad om samt utöva inflytande över föreningens 

verksamhet genom att delta vid föreningens årsmöte 
 
Föräldraengagemanget innebär inte att föräldrar ingår i den dagliga 
pedagogiska driften. För detta har föreningen anställd personal. Vidare 
köper föreningen även in tjänster såsom matlagning och lokalvård. 

 
3.4 Varje år erbjuder föreningen förälder/vårdnadshavare utbildning, FIM i 

VIM, om montessoripedagogiken och inblick i vad barnen arbetar med på 
förskolorna.  

 
3.5 Vid våra föräldra- och föreningsmöten kan du vara med och påverka 

beslut som rör skolan. Genom att föräldrarna ingår i gemenskapen 
känner barnen ett stöd, vilket bidrar till ökad trygghet och ökat 
självförtroende. 
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Allmänna villkor för barn- och 
skolbarnomsorg 
 
Villkor för förskola: 
4.1 VIM bedriver förskoleverksamhet för barn mellan ett och fem år.  

 
4.2 Föräldrar anmäler barn till den förskolan via Dexter på kommunens 

hemsida http://www.vaxjo.se 
 

4.3 Schemat läggs in i Dexter och grundas på förälderns/föräldrarnas 
arbets- eller studietider inklusive restider. 

 
4.4 Vid önskemål om ändrad placeringstid skall ordinarie schemaändringar 

meddelas senast en månad i förväg. 
 

4.5 Avgiften följer kommunens maxtaxa. 
 

 
 

Villkor för allmän förskola 
4.6 Enligt skollagen (2010:800) har tre- till femåringar rätt till allmän 

förskola vilket innebär minst 525 avgiftsfria timmar om året (eller 15 
timmar per vecka), fr.o.m. höstterminen det år de fyller tre år. Måltider 
inkluderas inte i den allmänna förskolan.  

 
4.7 Föräldrar anmäler barn till den allmänna förskolan via Dexter på 

kommunens hemsida http://www.vaxjo.se 
 
4.8 Avgiften för allmän förskola reduceras med 30 % vid placering mer än 

15 timmar per vecka. Reduceringen gäller även för barn till 
arbetssökande och som går 15 timmar per vecka.  

 
4.9 Barn som omfattas av allmän förskola ska förlägga sin tid på förskolan 

till det pedagogiska arbetspasset, d v s mellan 8.30 och 11.30. Barnet 
hämtas före lunch. I övrigt följer VIM läsårstiderna i Växjö kommuns 
grundskolor. Barnen erbjuds möjlighet att få ytterligare en timmes 
vistelse på förskolan om föräldrarna väljer att lämna barnet inom den 
flextimme som erbjuds mellan 07:30 och 08:30. 
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Köregler samt placering 
 
5.1 Kö och kontaktuppgifter hanteras av köansvarig och VIM:s 

administratör.  
 
5.2 Ködatum räknas från den dag man betalar medlemsavgift och årsavgift 

till föreningen. När inbetalningen är registrerad meddelas förälder 
skriftligen. 

 
5.3 När barnet kan erbjudas plats meddelas detta skriftligen. Föräldern ska 

snarast meddela om de vill ha platsen eller inte.  
 
5.4 Om man avstår från erbjuden plats så kan man ändå stå kvar i kön, 

förutsatt att man svarar inom utsatt tid. 
 
5.5 Förälder som tackar ja till plats, men väljer att aldrig ta platsen i 

anspråk, kan komma att debiteras en månadsavgift motsvarande 
uppsägningstiden.  

 
5.6 Syskonförtur tillämpas i mån av plats. 



2015-10-22 8 av 12 Version 9.0 
Fastställd av styrelsen för VIM 
Växjö 

Avgiftsregler och taxa, samt 
uppsägningsregler 
 
6.1 Fakturering av elevavgifter hanteras av ett administrationsbolag. För 

frågor gällande fakturor kontakta administrationsbolaget, se fakturan för 
kontaktuppgifter. 

 
6.2 Varje år betalas en årsavgift, för närvarande 300 kr, som går till 

Montessoriförbundet. Nivån på avgiften beslutas på ordinarie årsmöte. 
Avgiften gäller och faktureras från och med månaden närmast efter 
årsmötet.  

 
6.3 Elevavgiften följer kommunens maxtaxa och betalas 12 månader om 

året. 
 
6.4 Elevavgift betalas även för inskolningstid. 
 
6.5 För beräkning av avgift skall inkomstuppgift lämnas på särskild 

blankett. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras maximal avgift. 
 
6.6 Om barnet är sjukt mer än 20 kalenderdagar i följd kan 

avgiftsreducering medges efter ansökan. 
 
6.7 Uppsägning av plats ska göras senast en månad innan barnet slutar. 

Uppsägning sker skriftligen i Dexter eller på särskild blankett som kan 
fås på förskolan. Observera informera alltid förskolan om 
uppsägningen. Elevavgift debiteras under uppsägningstid. 

 
6.8 Obetalda avgifter innebär att rätten till plats kan gå förlorad. (Gäller inte 

allmän förskola)  
 
6.9 Vid problem kring avgifter och uppsägningar överlåts frågan till 

styrelsen för beslut. 
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Öppettider och placeringstid 
 
7.1 Förskolorna är öppna enligt Växjö kommuns öppettider. Barnen lämnas 

i god tid före kl. 8:30 eftersom arbetspasset startar då. 
 
7.2 Alla barn erbjuds att dagligen delta i det pedagogiska arbetspasset 

mellan 8:30-11-30, oavsett placeringsbehov. Vid lov utgår arbetspasset.  
 
7.3 Barn till föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka och går det 

pedagogiska arbetspasset. 
 
7.4 Barn som omfattas av allmän förskola har rätt till plats 15 timmar per 

vecka och går det pedagogiska arbetspasset. 
 
7.5 Barn till arbetssökande eller långtidssjukskrivna har rätt till plats 15 

timmar per vecka och går det pedagogiska arbetspasset. Vid behov av 
extra placeringstid t ex för en anställningsintervju, så skall detta 
meddelas till arbetslagsledaren i god tid. 

 
7.6 Förälder med semester eller annan form av ledighet har rätt att lämna 

barnet under det pedagogiska arbetspasset, d v s mellan 8.30 – 11.30. 
Under grundskolans lovperioder utgår arbetspasset och då tillämpas 
kommunal regel vilken innebär att barnet inte har rätt till barnomsorg 
under förälders semester eller ledighet. 

 
7.7 Barn under tillfällig tillsyn av annan vuxen än vårdnadshavaren (om till 

exempel vårdnadshavare är bortrest) har rätt till barnomsorg som 
motsvarar den vuxnes arbetstid. 
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Lov och schema 
 
8.1 Verksamheten samordnas, vid behov, mellan förskolorna under loven. 

Verksamheterna kan samordnas, vid behov, med andra fristående 
förskolor i Växjö kommun.  

 
8.2 Tillfällig schemaändring bör meddelas senast en vecka i förväg, detta 

för att möjliggöra personalplanering. 
 
8.3 Barns långledighet ska meddelas en månad i förväg. 
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När ditt barn blir sjukt 
 
 
8.4 Om ett barn är sjukt har dess syskon, så länge det är friskt, möjlighet att 

gå enligt ordinarie schema. Undantag gäller för barn som kräks då 
48-timmarsregeln gäller och den även omfattar syskon. Detta 
undantag gäller för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan.  

 
8.5 Förälder som är hemma p.g.a. sjukdom har rätt att lämna barn enligt 

ordinarie schema. 
 
 
Det är viktigt att alltid se till barnets allmäntillstånd. Tänk på att en dag på 
förskolan är mer ansträngande än en dag hemma. 
 
För att i möjligaste mån förhindra att sjukdomar sprids till andra barn och 
personal skall vi tänka på följande: 
 
 
Diarré, kräkningar och maginfluensa 
Maginfluensa sprids mycket lätt. Var mycket noga med handhygienen. 
Barnet ska stanna hemma från förskolan tills det är riktigt bra, minst 48 
timmar efter senaste kräkning/diarre. Syskon till ett barn som kräks eller 
visar andra symptom på magsjuka ska stanna hemma, eftersom det är stor 
risk att även det barnet kommer att insjukna. 
 
Feber  
Barnet ska stanna hemma en dag som feberfri (utan febernedsättande 
medicin i kroppen). 
 
Förkylning  
Smittan sprids genom direktkontakt eller via luften när den sjuke talar, nyser 
eller hostar. Smittspridningen är som störst i början. Barnet ska orka delta 
under en hel dag på skolan med aktiviteter både inne och ute. 
 
Halsfluss 
Barn med streptokockinfektion bör stanna hemma i minst två dygn i 
samband med antibiotikabehandling för att undvika smitta i barngruppen. 
 
Impetigo (svinkoppor) 
Impetigo beror på en infektion orsakad av bakterier och ofta kommer i 
samband med en förkylning eller när man river mycket på ett eksem. Var 
mycket noga med hygienen. Byt lakan och handduk dagligen. Kontakta 
sjukvården vid misstanke om svinkoppor. Impetigo är smittsamt så länge det 
finns sår som inte läkts, vilket gör att barnet ska vara hemma tills alla sår har 
läkts. 
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Medicinering 
Personalen på förskolorna är i allmänhet inte behöriga att ge medicin. 
Föräldrar ansvarar själva för medicinering av sina barn. 
 
Penicillin 
Barnets behandlande läkare ska kunna lämna uppgifter om när 
smittsamheten har minskat vid antibiotikabehandling och när barnet kan 
återgå till förskoleverksamheten. 
 
Vattkoppor 
Droppinfektion, smittar några dygn före utslagen och tills skorpor bildats. 
Barnet är smittfritt när krustorna torkat in. Barnet kan återgå till förskolan 
när det är feberfritt och orkar. 
 
Ögoninfektion 
Barn bör stanna hemma vid kraftig varbildning från ögat, även om deras 
allmäntillstånd är gott.  
 
Öroninflammation 
Eftersom öroninflammationer i regel inte smittar kan barnet återgå till 
barnomsorgen om det är feberfritt samt orkar delta i verksamheten.  
 
Informationen ovan utgår från Socialstyrelsens informationsskrift ”Smitta i 
förskolan - en kunskapsöversikt”. www.socialstyrelsen.se 
 
Läs mer om sjukdomar symptom och hur man bör tänka på 1177.se  
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