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Växjö Intresseförening för Montessori 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva 
föräldrakooperativa förskolor för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en 
kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö enligt montessori-
pedagogiken. Därjämte har föreningen till ändamål att verka för montessoripedagogikens 
utbredning, bland annat genom att undersöka möjligheterna till att driva flera 
montessoriförskolor och montessorigrundskoleklasser utöver dem vi driver idag. Samt 
informera om montessoripedagogiken.  

Föreningen har idag tre förskolor: Bokhultet, Wälludden och Kronan och vi har ca 125 barn i 
verksamheten, 35 hel- och deltidsanställda i verksamheten och totalt har vi 178 medlemmar.  

Styrelse 
Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning: 

Befattning Till föreningsstämman 19/3 
2016 

Från föreningsstämma 
19/3 2016 

Ordförande  Lotta Frånberg 
  

Johan Thor  

Vice ordförande Johan Thor Mariana Johannesson

  

Personalansvarig Anna Widströmer Anna Widströmer 

Sekreterare  Caroline Palmqvist Charlotta Håkansson 

Kassör Staffan Wadsworth Staffan Wadsworth 

Köansvarig Stefan Haglund Daniel Solborg 

Information  Linnea Bjällebo Helena Ambré 

Marknadsansvarig Dzumret Pelvani Satka Sindric 

Ledamot Johan Thor - 

Förskolechefen Charlott Lundgren-Andersson har varit adjungerad till styrelsens möten. 
Dessutom har Sune Yngvesson i egenskap av administrativt stöd deltagit i flera förmöten 
inför styrelsemötena.  

Revisorer  
Ulrika Hillström föreningsrevisor och Öhrlings PWC representerat av Björn Bergljung, 
auktoriserad revisor 

Valberedning 
Vid föreningsstämman 2016 valdes Linnéa Bjällebo (sammankallande) Stefan Haglund och 
Caroline Palmqvist till föreningens valberedning. 
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Föreningsstämma 
2016 års ordinarie föreningsstämma hölls 19 mars, på Wälludden. Vid stämman avgick, 

sekreterare Caroline Palmqvist, informationsansvarig Linnéa Bjällebo och köansvarig Stefan 

Haglund som avtackades för sina insatser. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar 
avslutades mötet med fika och konstituerande möte. 

Den pedagogiska verksamheten 

Inledning  

Varje förskola har anpassade metoder för att möta barnets behov på bästa möjliga sätt. 
Gemensamt för alla är att tillvarata varje individs intresse och mognad för att stärka 
utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Harmoniska och positiva barn är kvittot på att pedagogiken är viktig och framgångsrik. 
Barngrupperna präglas av arbetsglädje och arbetsro. Vårt mål är att varje barn får bra 
självförtroende och god självbild. Detta uppnås genom att vistas i grupp och utvecklas i sin 
egen takt under frihet och ansvar. 

Den förberedda miljön, som är grundläggande för att montessoripedagogiken ska nå fram till 
barnet, håller mycket hög kvalitet på samtliga förskolor. Stor erfarenhet och kunskap samt 
höga ambitioner ligger bakom de attraktiva och pedagogiskt väl genomtänkta miljöerna.  

Pedagoger och fortbildning  

Under 2016 har förskolornas verksamhet vidareutvecklat sin organisation under ledning av 
övergripande förskolechef Charlott Lundgren-Andersson och ledningsgruppen bestående av 
arbetslagsledaren för respektive förskola. Arbetslagsledare för Bokhultet är Malin Jonsson, 
för Kronan är Jessica Nilsson och för Wälludden är Vesna Bojanic. 

VIM har fortsatt att stärka kvalitén i det pedagogiska arbetet genom att organisera 
pedagogerna utifrån skollagens krav på behöriga förskollärare i varje barngrupp. VIM:s egen 
målsättning är att dessutom ha minst en behörig montessoriförskollärare i varje grupp. 
Dessa mål har inte fullt ut uppfyllts under 2016 och fortsatt arbete krävs i framtiden för att 
kompetenshöja VIM:s pedagoger generellt och i synnerhet de som saknar 
montessoriutbildning. 

Fem anställda inom VIM avslutade sin montessorilärarutbildning med NAMEX-examen under 
juni 2016. Följande nya montessoripedagoger var Karin Landén, Caroline Jonsson, Emmeli 
Johansson, Vesna Bojanic och Maria Martinsson. 

Det är värdefullt för pedagogikens utveckling att den uppdateras och knyter an till modern 
forskning och livsstil och därför arbetar pedagogerna aktivt för att upprätthålla en 
pedagogisk dialog och diskutera. 

Under augusti påbörjade 12 anställda inom VIM montessorilärarutbildning i regi av Kerstin 
Jacobson. Kerstin avled tyvärr under oktober och utbildningen fortsätter med Eva Jäderberg-
Rydberg som ansvarig och Jessica Nilsson som medlärare. Två pedagoger valde tyvärr att 
avbryta studierna men 10 återstår och det finns en plan för mentorskap inom VIM för att 
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stärka och hjälpa dessa studerande. Denna plan främjar hela verksamhetens pedagogiska 
kvalitet. 

Fokus har också detta år varit att öka kvalitén i den dagliga verksamheten och stärka 
samarbetet med barnets hem och familj. Pedagogerna publicerar bilder och texter på VIM-
bloggen som är vårt främsta verktyg för att belysa hur och vad vi arbetar med i mötet med 
barnen. De inlägg som kontinuerligt görs uppskattas mycket och är en positiv möjlighet att 
förmedla aktiviteter och målen i Läroplanen på ett lättsamt sätt. 

VIM är ett fortsatt uppskattat alternativ som VFU-praktikplats och vi har därför tagit emot 
ett antal förskollärarstudenter under året som gått. Sedan hösten 2016 har även några 
barnskötarelever tagits emot på praktik. Verksamheten får ny energi och inspiration genom 
de frågor och diskussioner som uppstår och tillfälle att sprida montessoripedagogiken. Det är 
också värdefullt utifrån framtida rekryteringsmöjligheter att erbjuda praktik och VFU på våra 
förskolor. Kommande läsår fortbildas tre förskollärare som handledare via Linnéuniversitetet 
och ju fler kopplingar VIM bygger upp med universitetet desto mer gynnas vår pedagogiska 
utveckling och kvalitet. Dessutom sprider vi montessoripedagogiken på olika sätt. 

I VIM:s strävan efter att samordna och utveckla förskolorna i gynnsam riktning, har en 
årsplan utformats pedagogiska utvecklingsgrupper En pedagogisk utvecklingsgrupp har 
fokuserat på ”Utemiljöns pedagogiska miljö och möjligheter” och en grupp har fördjupat sig i 
hur förskollärarens enskilda planeringstid ska bidra till verksamhetens utveckling och 
kvalitet. En pedagogisk utvecklingsgrupp 

Flera pedagoger inom VIM har stöttats av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i 
mötet med barn i behov av särskilt stöd och har även deltagit i kurser och utbildningar som 
SPSM anordnar. Fortbildningsdagen under januari hade det tunga och viktiga ämnet 
”Anmälningsplikt och barn som utsätts för sexuella övergrepp och annan kränkande 
behandling” med professor Cecilia Kjellgren som föreläsare. 

Pedagogerna fortbildades även inom montessorifilosofin och barns språkutveckling. 

Under läsåret 2016-2017 har ledningsgruppen valt att fokusera på att uppdatera och 
utveckla värdegrundsarbetet så att dokument och Likabehandlingsplanerna blir levande och 
aktuella för alla som är anställda inom VIM idag. Varje personalmöte innehåller någon del av 
värdegrundstankar och stängningsdagar har också inslag och gruppdiskussioner för att lyfta 
detta grundläggande område i verksamheten. 

Under november genomfördes obligatorisk Första Hjälpen och HLR-utbildning för samtliga 
anställda som inte genomfört det i VIM:s regi tidigare tillfällen. 

VIM:s företagshälsa Hälsoforum har använts för att stärka ”vi-känslan” inom VIM och i 
respektive arbetslag och denna process fortsätter då nya konstellationer och förutsättningar 
gör att behov av att stärka klimatet är värdefullt och prioriterat. Samtalscoachning har inletts 
för att respektive förskolas anställda ska utveckla det goda och lyhörda klimatet och detta 
kommer att fortsätta under 2016. Personalens årliga enkät påvisar fortsatt hög trivsel men 
med några förbättringsområden som exempelvis stress ger en indikation på att alltid vara 
lyhörd för den psykosociala arbetsmiljön. VIM fortsätter utifrån dessa undersökningar 
arbetat med de förbättringar som krävs för att utveckla VIM till Växjös bästa arbetsplats för 
förskollärare. Återkommande förhandlingsmöten med fackligt ombud och skyddskommitté 
syftar till att förebygga och upptäcka arbetsmiljöproblem i tidigt skede. Alla anställda fick 
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födelsedagspresent, julklapp, Alla-hjärtansdags- och sommarpresent och restaurangbesök 
för att konkret få uppskattning för det engagemang och arbetsinsats som läggs på barn och 
verksamhet. 

Montessorifördjupning sker i flera former. Varje gemensamt personalmöte har haft ett 
inslag av montessoripresentation i form av skiftande material och ibland en kort 
inspirationsfilm om montessoripedagogik innehåll. Detta i syfte att markera VIM:s 
pedagogiska idé och bygga vidare på pedagogens yrkesidentitet. 

Samtliga kompetenshöjande inslag är mycket uppskattade och skapar positiv utveckling 
inom VIM.  

2014 inleddes det stora och genomgripande projektet ”Matematiklyftet” via Skolverket. Det 
omfattar samtliga pedagoger i VIM och att pågick under sex terminer för att långsiktigt öka 
Sveriges kunskapsnivå i matematik. Fokus på Matematiklyftet har stärkt samtliga pedagoger 
i att medvetet erbjuda matematik i det dagliga mötet med varje barn och se situationer i 
vardagen. Vi har redovisat projekten i tvärgrupper på personalmöten, inspirerat varandra 
och har nu nått till avslutande modul 12 i Skolverkets utbildningsupplägg 

Antal befattningar i VIM:s verksamheter är ca 351 st. För 2016 har totalt inklusive vikarier lön 
om 9,24 MSEK utbetalats till 69 st. personer under året.  

Samverkan  
Samverkan mellan förskolorna sker i olika former. Pedagogiskt utbyte, lovsamarbete och 
gemensamma personalmöten är exempel på detta. 

Likabehandlingsplansgruppen, har under 2016 bestått av Johanna Paulin, Elisabeth Pllana 
och Jessica Nilsson samt förskolechef Charlott. Gruppen bidrar till att 
Likabehandlingsplanerna ständigt hålls levande i varje anställd. Planen utvärderas varje 
årsskifte och anpassas utifrån varje verksamhets kartläggning och behov. Under läsåret 
2016-2017 kommer alla anställda inom VIM att aktivt bidra till att utveckla 
värdegrundsdokumentet som formulerades 2007. 

”Tillfälligt Arbetsplatsbyte” kunde genomföras som ett pedagogiskt utbyte mellan 
förskolorna vecka 45. Detta i syfte att som pedagog inspireras, se med utifrånperspektiv på 
verksamhet o struktur, skapa kanaler mellan förskolorna och som kompetenshöjande 
verktyg i VIM:s kvalitetssäkring mot t.ex. avvikelser i förskolans uppdrag. Det är också en del 
av det främjande arbetet i VIM:s Likabehandlingsplan. 

Förskolorna har under året stärkt samhörigheten mellan barnen genom kontinuerliga 
sammankomster för verksamhetens femåringar. Detta arbete ska skapa förutsättningar för 
att välja montessoripedagogik under fortsatt skolgång och få en röd tråd genom hela sitt 
lärande Genom att öka möjligheterna att utveckla sociala kontakter som skapar trygghet 
inför kommande skolgång kan såväl barnet som föräldrarna uppleva att ett aktivt 
montessorival underlättas. Framför allt ligger fokus på att stärka montessoriidentiteten hos 
varje barn vilket kan vara värdefullt i barnets framtid. 

Föräldrar i VIM erbjöds under hösten att delta i montessoripedagogerna, Karin Landén, 
Emmeli Johansson och Vesna Bojanic kurskväll ”FIM i VIM” (Förälder i VIM) och 2016 

                                                      

1 I siffran ingår tillsvidareanställda och vikarier för tillsvidareanställda. 
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ägnades tillfället till Självständighet, koncentration och sensitiva perioder och förberedd 
miljö i montessoripedagogiken. Detta tillfälle har varit mycket uppskattat och stärkt 
uppfattningen om att montessoripedagogikens möjligheter är fantastiska för varje barn och 
människa. Just detta tillfälle kan sammanfattas med montessoricitatet ”Hjälp mig att göra 
det själv”. 

Samverkan med samhället i övrigt sker på fler olika sätt. VIM:s förskolechef ingår i Nätverket 
för fristående förskolor i Växjö och representerar återkommande dessa i Skola o 
Barnomsorgsnämndens möten samt planerade gemensam sommarförskola 2015. Ett 
nätverk, bestående av montessoriförskolor i sydöstra regionen, har förskolechef o några 
pedagoger från VIM träffat under lättsamma former för att diskutera vår pedagogik. 

VIM:s arbetslagsledare deltog med monter på Linnéuniversitetets VFU-dag där 
montessoripedagogiken presenterades för nytillkomna pedagogstudenter. 

Under vårens torsdagar har förskolechef ordnat BabyCafé på VIM:s förskolor. Målgruppen är 
främst föräldralediga som är intresserade av att stimulera sitt barn, umgås med andra 
föräldrar med barn och informera sig om hur montessoripedagogik kan fungera i praktiken. 
Antalet deltagare har skiftat mellan 1-15 barn och varit mycket uppskattat. Förskolechefen 
upplever att det är ett utmärkt sätt att sprida pedagogiken samt förbereda barnen och 
föräldrarna inför inskolning. Under hösten har Baby Café pausat men planer finns för att 
återuppta det under 2017. 

Förskolorna  
Respektive förskolas systematiska kvalitetsarbete finns dokumenterad i projektplaneringar 
och förskolechef följer upp processen halvårsvis för att säkerställa att strävansmålen i LPFÖ 
98/10 presenteras för varje barn under sin vistelsetid inom VIM. En rapport inlämnas årligen 
till huvudmannen, VIM, för att förankra resultatet av förskolornas Systematiska 
kvalitetsarbete. 

Kronan  
Arbetslagen på Kronan genomförde pedagogrotation  i augusti, för att bemanna med 
kvalitet, trots föräldraledighet och sjukskrivning. Projektplaneringar, rutiner och stort 
engagemang från arbetslagen, har året fungerat väl och de flesta läroplansmål och 
föreningsmål har realiserats. Utomhus har vissa förbättringar gjorts och inomhus har 
förvaringsskåp bidragit till förbättrad arbetsmiljö. Tillsyn på den pedagogiska kvaliteten 
genomfördes under maj 2016 och den var helt utan anmärkning. 

Bokhultet 
Personalstyrkan successivt utökats och nya familjer har inskolats. Verksamheten består nu av 
Gläntan som öppnade under januari 2016 med plats för åtta barn mellan 1-2 år, Dungen 
med plats för 12 barn mellan 2-3 år och Ängen med plats för 22 barn mellan 3-5 år. 
Organisation och inredning av den pedagogiska miljön utvecklas successivt och föräldrarna 
har bidragit till förbättringar, såväl utomhus som inomhus. Ett rum på övervåningen har 
inretts som ateljé för de äldsta förskolebarnen och vi ser mycket fram emot att följa 
skapande och kreativitet här i framtiden. Tillsyn på den pedagogiska kvaliteten genomfördes 
under maj 2016 och den var helt utan anmärkning. 
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Wälludden 
Gemaket 

Gemaket består av 7-8 barn mellan 1-2,5 år tillsammans med två förskollärare, varav en är 
montessoriutbildad.  Arbetslaget grundade sitt fokus på att skapa en harmonisk och trygg 
miljö genom att förbereda och utgå utifrån barnens behov och intressen. Dagarna byggdes i 
största möjliga mån på fasta rutiner, utan några större utsvävningar, som barnen lätt kände 
igen sig i. Upprepning och igenkänning skapade trygghet som är grunden för allt lärande. 
Montessoripedagogiken grundar sig på att ordning och rutiner ger trygghet eftersom livet 
blir förutsägbart. Barnet ges en möjlighet att förstå vad som kommer att hända och blir då 
också medvetna om händelsekedjor och sammanhang. 

Under året har Gemaket lagt stort fokus på inskolning. Denna period består mestadels utav 
att möta förskolan som verksamhet för första gången och att försöka få grepp om vad den 
nya vardagen handlar om. Därför byggs dagarna i största möjliga mån på fasta rutiner, utan 
några större utsvävningar, som barnen lätt ska känna igen sig i. 

För att visa dem tilltro till sin egen förmåga, och uppmuntra deras självständighet samt 
hjälpsamhet har pedagogerna engagerat barnen i att vara delaktiga och ansvariga genom att 
hjälpa till med dukning av maten, äta med bestick, duka undan, putsa och torka i miljön, klä 
av och på sig, öppna och stänga burkar, plocka lådorna och cylinderblocken. 

Språk- och rörelseinlärning har stimulerats genom sång samlingar där barnen fått möjlighet 
att lära sig nya sånger, rim och ramsor samt rörelselekar. Maria Montessori ansåg att rörelse 
är så viktig för barnets hela utveckling. ”Att bli säker i sina rörelser ger barn självförtroende 
och tillit till sin egen förmåga”.  Genom att titta på barnen så ser vi hur viktigt det för dem att 
röra på sig, de är ständigt aktiva.  

Barnen visar mycket glädje i samvaron med varandra. De blir glada av att ses och att leka 
tillsammans och bredvid varandra. De tar intryck av varandra och härmar gärna det som 
kompisen gör vilket är härligt att se. I läroplanen står det att "Förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 
samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö98/10). 

Under året har barngruppen vuxit till sig på många vis. De upplevs som trygga och starka 
individer. 

Salen 

Salens avdelning består utav 14 barn mellan 2,5- 4 år tillsammans med 3 pedagoger, varav 
två förskollärare/ montessoripedagoger och en grundskollärare.    

Under året har Salen, med hjälp utav montessorimaterialet, arbetat med värdegrunden för 
att hjälpa barnen att se på sin omvärld ur ett helhetsperspektiv och i ett större 
sammanhang. Fokus har lagts på att stimulera barnens nyfikenhet på hur i första hand 
människor men även djur och växter i andra delar av världen lever, och därigenom öka 
barnens kännedom om mänsklig geografi. Att få en förståelse för andra kulturer, samtidigt 
att känna delaktighet/samhörighet, respekt, hänsyn.  

Arbetslagets mål under året har varit att vidareutveckla barnens talspråk, ordförråd, 
kommunikationsförmåga samt därigenom uppleva en social trygghet, väcka intresse för 
språket och ge barnen möjlighet att stärka en ”jag känsla” och ett gott självförtroende.  
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Språkutvecklingen stimulerades genom att erbjuda material så som sandpappersbokstäver, 
sagor och språklekar. Genom ett bok tema som varade under hela höstterminen fångade 
pedagogerna barnens intresse till böcker och genom läsning och diskussion med barnen 
utvecklades deras ordförråd och talspråk. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, samt utveckla sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek 
och bild” (Lpfö 98/10). 

”Trygghet och ansvar”, ”den fria leken” och ”det sociala samspelet” är andra projekt som 
Salen aktivt arbetat med under året. 

Salongen 

På Salongen går det 25 barn mellan 3,5- 6 år tillsammans med 5 pedagoger, varav 3 
förskollärare, 3 montessoripedagoger, 1 barnskötare/ resurs. 

Under året har Salongen aktivt arbetat med att lära känna varandra och miljön. Barnen hade 
stort inflytande och delaktighet kring hur man ska vara en bra kamrat och vilka 
gemensamma regler vi tillsammans skulle arbeta med framöver. Gemensamma 
förhållningssätt grundades av respekt, trygghet, ansvar men även att kunna visa empati, 
respekt och omtanke för varandra.  Ett demokratiskt arbetssätt där barnens tankar och idéer 
ligger i fokus vid planeringen av den dagliga verksamheten. Genom att uppmuntra, stärka 
barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situationer har Salongen arbetat aktivt 
med fadderskapsverksamheten dels för att stärka barnens självkänsla i uppdraget men även 
att vara förbilder i det sociala samspelet till de nya barnen i gruppen.  

Arbetslaget hade stort fokus på att utveckla och stimulera barnens stora intresse av jorden 
och planeterna.  Ett av målen under temaarbetet var att väcka intresse för solsystemet, 
erbjuda kunskap om universum och människans plats i universum samt förmedla att allt som 
har hänt och det som sker idag hänger ihop och att vi måste vara rädda om jorden. 

Som en naturlig fortsättning efter temat med planeterna och universum introducerades 
även jordensutveckling. Allt från tidmätning (datumkalender, månadskalender), familjens 
åldrar, men även historisk tid – jordens utveckling. Projektet inleddes för barnen med den 
svarta linjen där berättades om jordens tillkomst, förklarat ” Big Bang” och hur planeterna 
kom till. Nyfikenhet fångades av berättelsen, speciellt delen om dinosaurierna. Som en rolig 
och spännande avslutning på temat reste hela gruppen på studiebesök i Kalmar för en 
dinosaurie utställning.   

Parallellt med detta har arbetslaget arbetat med vänskapsväska och kompistema för att 
medvetet utveckla problemlösningar och konflikthantering, som sedan har bidragit till ett 
empatiskt och varmt klimat i gruppen.   

Pedagogiskt arbete utomhus (naturskola) grundas på att hjälpa barnen att utvecklas till 
nyfikna, självständiga och ansvarstagande individer. Pedagogerna har uppnått målsättningen 
genom att barnen haft möjlighet att leka fritt och bilda olika gruppkonstellationer. Även 
andra aktiviteter har erbjudits: matematik, naturvetenskap, språk som var kopplat med 
pedagogiskt arbete i innemiljön.  ”Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 
gemensamma regler.” 
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Salongens arbetsro och nyfikenhet på alla spännande montessorimaterial har pedagogerna 
särskilt fokuserat på liksom att skapa harmonisk lunch. Salen har stimulerat barnens 
språkliga och sociala förmågor vilket bland annat varit att läsa ”Veckans bok”. Gemaket med 
de allra yngsta har haft trygghet, rutiner och nära samarbete med familjerna som 
övergripande målområden. Under året avslutade fyra montessoriförskollärare sina tjänster 
för att gå vidare till andra uppdrag eller pensionering vilket bidragit till att flera nyanställda 
och vikarier bemannat Wälluddens arbetslag. Montessoripedagogiken är vid 
personalförändringar, ett särskilt stöd för såväl barn som personal och vi ser att 
verksamheten varit trygg och stimulerande, trots förändringarna. 

Tillsyn på den pedagogiska kvaliteten genomfördes under november 2016 och den var helt 
utan anmärkning. 

Kvalitetsredovisning, verksamhetsplaner  

VIM:s montessoriförskolor har under det gångna verksamhetsåret fortsatt sitt arbete med 
att utveckla metoder för kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. Arbetet med att 
utveckla systematiskt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Förskolechef examinerades på 
Skolverkets nya utbildning via Linnéuniversitetet med särskild inriktning för Förskolechefer. 

Våra verksamhetsplaner har än mer utvecklats till att bli ett levande dokument. Genom dem 
kan vi stämma av hur kvalitetsarbetet fortskrider för varje förskola och utgör även en 
kalendarisk planering för verksamheterna. 

Charlott Lundgren-Andersson förskolechef 

 
Styrelsens arbete under 2016 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under 2016, förutom det konstituerande mötet. 
Styrelsen har arbetat enligt verksamhetsplanen.  

Organisationsutveckling 

Styrelsen har under 2016 fortsatt att arbeta enligt den arbetsordning som infördes under 
2006. Styrelsens arbete inriktar sig på de strategiska frågorna medan förskolechefen fattar 
beslut i de pedagogiska frågorna.  

Arbetsordningen utgår från föreningens stadgar och långsiktiga mål och beskriver former, 
ansvar och befogenheter för ledningsarbete och dess organisation inom VIM. Vidare går 
arbetsordningen ut på att det finns en operativ ledningsgrupp bestående av förskolechefen 
och arbetslagsledarna med administrativt stöd av ekonomikonsult Sune Yngvesson. 
Samverkan mellan styrelse och ledningsgrupp sker bl.a. genom att ordförande, kassör och 
personalansvarig träffar ledningsgruppen i ett förmöte en gång i månaden. 

Syftet med arbetsordningen är att minska behovet av styrelsebeslut i det operativa arbetet, 
och målet är att ge kontinuitet i verksamheten. Styrelsen sätter ramarna för verksamheten 
genom att besluta om budget och följa upp mål för verksamheten.  

De mål som styrelsen sätter för VIM kallas för föreningsmål och utgör tillsammans med 
budget ramverket för verksamheten. Ledningsgruppen och förskolorna har med hänsyn till 



 

 

Årsmöteshandlingar 2017 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

 

10 

 

föreningsmålen tagit fram verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar för respektive 
förskola. 

Styrelsen kan konstatera att förståelsen för detta ramverk och arbetsordning för varje år 
ökar bland VIM:s personal genom arbetet med verksamhetsplaner och 
kvalitetsredovisningar för respektive förskola.   

Fokus under året 

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen arbetat med ett antal områden och 
uppgifter. Några av dessa har varit återkommande och/eller omfattande och därför mer i 
fokus än andra. Exempel på aktiviteter under 2016 är:  

Fortsatt fokus på att få upp barnantalet i den nystartade förskolan Bokhultet. 

Styrelsen har under året arbetat aktivt med sjukfrånvaron. Detta har gjorts genom att följa 
utvecklingen och arbetat med att främja arbetsmiljön och stärka pedagogerna genom att 
sätta in stöd och sjukvårdsutbildade resurser för att på så sätt öka friskhetstalen. 
Korttidssjukfrånvaron har minskat 2016 jmf 2015 vilket är mycket glädjande ur flera 
aspekter! 

I anknytning till detta har även kassören övertagit ansvaret för vikarietillsättningen för att på 
så sätt minska arbetslagsledarnas belastning och en ny rutin för sjukanmälan tagits fram mha 
Hälsoforum. Den nya rutinen för sjukanmälan träder i kraft under första kvartalet 2017. 

Utemiljön på förskolan Bokhultet har förbättrats genom att dels sätta upp ny belysning (fyra 
armaturer samt lyktstolpe) och dels genom att utföra markarbeten, där plattsättning för 
cykelgång gjordes för att minska ytan med grus. 

En trivselenkät har genomförts och resultatet analyserats. Detta arbete är en viktig del i 
VIM:s kvalitetsarbete och är därför återkommande varje år för att ett aktivt 
förbättringsarbete utifrån medlemmarnas synpunkter ska kunna ske fortlöpande.  

En revidering och översyn av VIM:s föreningsmål och aktiviteter samt arbetsordning har 
skett.  

En kontinuerlig bevakning sker från styrelsens sida gällande den planerade nybyggnationen 
på Wälluddenområdet och samverkan med Växjö Kommun för att detta ska bli så bra för 
båda förskolor som möjligt. 

Marknadsföring och information  

Fokus under verksamhetsåret har varit att sprida information om samt marknadsföra våra 
förskolor. Under våren anordnades ett marknadsföringsevent i stan där samtliga VIM-
medlemmar inbjöds att delta i firandet av Montessori-dagen och samtidigt sprida 
informationsflyers om VIM. 

Alla barn som ville samlades och sjöng tillsammans på Speaker’s Corner. Därefter gick vi 
gemensamt till Strandbjörket för picknick och lek. 

Skolmaterial och ballonger delades ut till barn på stan och i parken, ett bra tillfälle för 
styrelsen att marknadsföra våra förskolor. 
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Information om eventet spreds via VIM-bloggen, hembrevet och informationen sattes upp 
av informationsansvarig på alla tre förskolor. 

Under hösten kom önskemål från personalen att information angående deras kompetens 
skulle publiceras för föreningens medlemmar. Beslut togs att skapa informationstavlor med 
en samlad information om antalet anställda och deras kompetens. Tavlorna hängdes upp vid 
varje förskolas ingångar.  

I början av oktober har en marknadsföringsplan påbörjats för att utvecklas och ses över 
under 2018. 

Under december arbetade vi med att skapa Informationsblad för våra tre förskolor. Texten 
omarbetades och nyproducerades för att passa våra nuvarande tre förskolor. Syftet var att 
ge alla nya medlemmar samma information om VIM som organisation oavsett vilken av de 
tre förskolorna deras barn går på.   

Babycafé för 2017 diskuterades då detta är en bra marknadsföring. Tillsvidare togs beslutet 
att avvakta en ny start av babycafé då detta till största del enbart genererar barn i minsta 
åldersgrupperna och i nuläget är svårt att få in fler i dessa barngrupper. Nytt 
ställningstagande får göras under det kommande året. 

Styrelsen tog också beslutet under december att vi skulle skapa en Facebook-sida för VIM. 
Målet var att skapa en möjlighet att synas mer samt att skapa en vi- känsla. På sidan kan vi 
sprida information som lätt kan ses av våra medlemmar och diskuteras. Vi länkar också till 
vår blogg på sidan. 

Facebook-sidan: 

https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-Intressef%C3%B6rening-f%C3%B6r-
Montessori-584064268459964/?fref=ts  

Driftsarbete har utförts på bloggen kontinuerligt. Vi gjorde uppdatering av personalen och 
dess kompetens så att det ser lika ut för samtliga förskolor. Pedagogerna använde bloggen 
flitigt och uppdaterade nästan dagligen med bilder för att ge medlemmar inblick i den 
dagliga verksamheten. 

Köinformation 

I och med att VIM är en förening så krävs det att man är medlem i föreningen för att kunna 
placera sitt/sina barn i kön. VIM har alltså ett internt medlemsregister och kösystem, utöver 
kommunens kösystem Dexter. VIM har i dagsläget tre förskolor: Wälludden, Kronan och 
Bokhultet. 

Antagningarna under 2017 påbörjades i januari. Av dessa antagningar gjordes de flesta med 
placering från och med augusti månad då flesta platser vid våra verksamheter av naturliga 
skäl blir lediga. Barngrupperna har i stort varit välfyllda, även om det bitvis funnits vakanta 
platser till vilka löpande antagning kunnat ske. För 2017 räknar vi med att kunna öka antalet 
barn med sju st. 

När det gäller kötid för en plats till sitt barn inom VIM är varierande och beror på vilken 
förskola man köar till samt ålder på det köande barnet. Som summering kan sägas att det är 
flest sökande till småbarnsavdelningarna och de flesta antagningarna sker med start i 
augusti. 

https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-Intressef%C3%B6rening-f%C3%B6r-Montessori-584064268459964/?fref=ts
https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-Intressef%C3%B6rening-f%C3%B6r-Montessori-584064268459964/?fref=ts
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Ekonomi 

Kommentarer till budget 2017: 

Budget för 2017 visar på ett underskott på ca 100 TKR för 2017. I stora drag kan 
underskottet förklaras med att etableringen av Bokhultets Montessoriförskola pågår även 
under 2017. Budgeten tar inte hänsyn till de från Skolverket ansökta och erhållna bidragen 
för barngruppsindelning med färre antal barn. Detta arbetssätt kräver en högre 
bemanningsgrad vilket leder till högre kostnader. Med hänsyn tagen till detta bidrag, upp till 
405 TKR för vårterminen 2017 kommer resultatet att balanseras. I övrigt hänvisar vi till de 
budgetkommentarer som finns tillsammans med budgetsammanställningen. 

Rollerna för styrelse och skolråd 

Styrelsen svarar för formerna i samarbetet styrelse–skolråd–skola. Tanken är att styrelsen 
initierar en årlig träff mellan skolråd–styrelse alt. mellan skolråden i syfte att diskutera 
rollerna för styrelse och skolråd. 

 

 

Skolrådens uppgift 
• Göra föräldrakooperativet mer tydligt på den enskilda skolan: 
• behandla konkreta frågor 
• arbetsinsatser av föräldrar 
• ansvara för föräldrarnas sociala del (”lära känna varandra”). 

 
I förhållande till styrelsen: 

• Lämna förslag till och 
• Realisera beslut på förskolan 

 
Skolrådet är tänkt att bestå av: 
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• förskolechefen (någon gång per termin) 
• arbetslagsledaren 
• fyra till fem föräldrarepresentanter som utses på föräldramöte 
• en person ur VIM:s styrelse  
• en personalrepresentant som utses av personalen. 

Styrelsens slutord 

Viktigt att nämna är att VIM fortsatt lyfter Montessoripedagogikens roll bland annat genom 
att föreningen stödjer pedagogernas utbildning och fortbildning inom 
montessoripedagogiken.  

Vi har också fortsatt att arbeta enligt de riktlinjer som drogs upp av tidigare styrelsen 
gällande ansvar, befogenheter och en tydlig arbetsordning. Styrelsen har framför allt ägnat 
sig åt strategiska frågor medan skolråden har stöttat i de mer praktiska och 
handlingsinriktade frågor som uppstår på förskolorna.    
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att innevarande verksamhetsår till stor del handlat om 
strategiska utblickar men också om förvaltning. 

Tack 

Styrelsen vill till sist tacka VIM:s mycket engagerade och kompetenta personal. Precis som 
Maria Montessoris intentioner, står ni för ett positivt synsätt på barns utveckling och 
lärande. Ni sprider trygghet och värme till våra barn och det är vi mycket tacksamma för! 

Ett stort tack också till alla föräldrar som bidrar i arbetsgrupper och som har engagerat er i 
verksamheten under 2016 i exv. skolråd, arbetsdagar och på flera andra sätt! 

Den avgående styrelsen tackar för förtroendet att vi har fått förestå föreningens 
angelägenheter och önskar den tillträdande styrelsen lycka till. 

  



 

 

Årsmöteshandlingar 2017 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

 

14 

 

 

Styrelsens påskrifter 

 

 

 

____________________ 

Johan Thor 

Ordförande 

 

 

____________________ 

Anna Widströmer 

Personalansvarig 

 

 

 

____________________ 

Charlotta Håkansson 

Sekreterare 

 

 

 

____________________ 

Staffan Wadsworth 

Kassör 

 

 

____________________ 

Daniel Solborg 

Köansvarig 

 

 

 

____________________ 

Helena Ambré 

Informationsansvarig 

 

 

 

____________________ 

Mariana Johannesson 

Vice ordförande 

 

 

 

____________________ 

Satka Sindric 

Marknadsansvarig 

 

 

 

 

 


