
	  

	  
	  

Riktlinjer för VIM-bloggen 
 
VIM-bloggen är en kanal för föräldrar och andra anhöriga till barnen som går på förskolan, 
barnen själva, pedagogerna samt potentiella ”VIM-familjer”.  
 
Bloggen ska berätta om det dagliga livet på förskolorna kopplat till montessoripedagogiken 
och förskolans läroplan. På bloggen publiceras också information riktat till föräldrar.  
 
 
Mål 

• Bloggen ska ge föräldrar och anhöriga en inblick i det dagliga livet på förskolorna.  
• Bloggen ska ge barnen igenkänning och möjlighet att tillsammans med sin familj 

reflektera över livet på förskolan. 
• Bloggen ska visa hur förskolan arbetar för att uppfylla Läroplan för förskolan 98/10 
• Bloggen ska inspirera och informera blivande VIM-familjer att vilja välja VIM:s 

förskolor.  
• Bloggen ska fungera som dokumentationsverktyg i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete  
• Bloggen ska ge inspiration och utbyte mellan verksamhet och pedagoger 

 
Innehåll 

• Information om små och stora händelser i det dagliga livet på förskolorna 
• Montessoripedagogik och läroplan 
• Föräldraengagemang 
• Brev från förskolechefen 
• Information från styrelsen 
• Reportage och intervjuer – exempelvis med nya medarbetare, föräldrar 

 
Ansvar 
Ansvarig utgivare för bloggen är VIM:s ordförande. Alla bloggskribenter har dessutom ett 
personligt ansvar att följa VIM:s policy i all skriftlig information. Läs mer om detta i policyn. 
 
Integritet och säkerhet 

• För att barnen ska få synas på bild måste föräldrarna ha godkänt detta genom att skriva 
under VIM:s blankett om godkännande av bildpublicering. Det är extremt viktigt att 
respektera de barn/familjer som inte vill medverka på bild.  

• Inga barn nämns med namn på bloggen 
• Inga föräldrar eller pedagoger syns på bild utan att ha godkänt det 
• Vi skriver aldrig något om tid, plats och vilka som är med när vi lämnar förskolornas 

område – till exempel går på utflykt.  

 



	  

	  
	  

Bilder 
• Riktmärke: max fem (5) bilder per inlägg 
• Rekommenderad storlek på bilderna: Välj det största alternativet. 
• Liggande bilder rekommenderas (passar bättre i bloggens form) 

 

Text och budskap 
• Använd ett tydligt, enkelt och vårdat språk. Inte talspråk, men heller inte för stelt och 

”byråkratiskt”.  
• Skriv med en vänlig och personlig ton. 
• Bidra gärna med din kunskap om exempelvis montessoripedagogik när du skriver. Det 

stärker bilden av VIM!  
• Beskriv kortfattat sammanhanget när du publicerar en berättelse eller bilder – till 

exempel: ”Idag jobbade vi med matematik på arbetspasset” och sedan bilder på barn 
som jobbar med siffror. 

• Om du har möjlighet: låt gärna någon läsa texten innan du publicerar och rätta 
eventuella stavfel och skrivfel.  

• Disponera texten så att den blir lätt att läsa, till exempel genom att markera nytt stycke 
genom att lämna en blank rad och inte skriva för långa meningar.   

 
Struktur 

• Kategorisera inläggen, det vill säga tagga dem till rätt kategori – för att öka 
sökbarheten. Just nu finns kategorierna: Bäckaslöv, Kronan, Wälludden, Engagerade 
föräldrar, Gemensam information, Montessoripedagogik, Styrelsen 

	  
	  
	  


