
	  

	  
	  

Föräldrainsatser VIM 
 
VIM, Växjö Intresseförening för Montessori, är ett föräldrastyrt kooperativ och en ekonomisk 
förening. Föreningen driver tre Montessoriförskolor: Bäckaslöv, Wälludden och Kronan. Anställd 
personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten, medan föräldrarna ska bidra till verksamheten 
genom att utföra insatser i de arbetsgrupper som finns eller i styrelsearbetet.  
 
Maximalt antal arbetsdagar per familj fastställs varje år vid föreningens årsstämma. Inom ramen för 
dessa arbetsdagar ligger arbete i de olika arbetsgrupperna, arbetsdagar, skolråd och styrelse. Utanför 
dessa arbetsdagar ligger deltagande i föräldrajouren. 
 
Skolråd 
På varje förskola ska det finnas ett skolråd som har till uppgift att administrera föräldrainsatserna, 
såsom exempelvis jourdagar, arbetsdagar, tillsättningen av arbetsgrupperna osv. Skolrådets roll är att 
vara länken mellan föräldrarna, förskolan och styrelsen. Varje skolråd bör bestå av minst tre 
föräldrarepresentanter, gärna med representation från styrelsen och förskolans samtliga avdelningar, 
samt respektive förskolas arbetslagsledare och minst en personalrepresentant.  
 
Jourdagar 
På varje förskola förväntas familj bidra med två till fem jourdagar per termin enligt rullande schema 
som tas fram av respektive skolråd. Jourdag innebär att pedagogerna vid behov har möjlighet att ringa 
in förälder om exempelvis någon i personalen blivit sjuk eller om behov av extra resurs finns denna 
dag. Typ av arbetsinsats styrs av pedagogernas behov och önskemål.  
  
Arbetsdagar 
På varje förskola ska arbetsdagar genomföras en till två gånger per termin. Alla familjer ska engageras 
för att hjälpa till med arbetsuppgifter som exempelvis: städa, putsa fönster, trädgårdsarbete, reparation 
av saker, fixa till utomhus på gården, osv. Arbetsdagarna är obligatoriska för alla utom styrelsen. 
Ambitionen är att arbetsdagarna ska vara trevliga aktiviteter till vilka även barnen är välkomna.  
 
Arbetsgrupper 
För att lättare organisera arbetsuppgifterna ska det finns olika arbetsgrupper som föräldrarna ska 
engagera sig i. Dessa grupper utför sina uppgifter under exempelvis arbetsdagar, barn- och 
föräldraaktiviteter som jul- och sommarfester och för att arrangera föräldrautbildning.   
 
Följande arbetsgrupper bör finnas: 
Innemiljögruppen 
Trivselgruppen 
Utemiljögruppen 
IT-gruppen 
Informations- och marknadsgruppen (gemensam för alla förskolor) 
  
Istället för dessa grupper kan föräldrar vara engagerade i styrelsen.  
 
Om barn vid flera förskolor 
Om familj har barn vid fler än en av VIMs förskolor så behöver familj endast vara engagerad i en 
arbetsgrupp eller arbetsdagar vid en av verksamheterna 


