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Vad är VIMbloggen? 
 
VIMbloggen är VIMs informationskanal/hemsida. Webbadressen är vimbloggen.se eller 
montessorivaxjo.se 
 
Syfte med VIMbloggen är att vara en kanal för information, kommunikation och marknadsföring 
av VIM:s förskolor, aktiviteter, pedagogik med mera. Vi riktar oss främst till föräldrar, andra 
anhöriga och pedagoger men också potentiella medlemmar/föräldrar och intresserad allmänhet. 
 
Funktioner: 

 Bloggfunktionen ger en mer aktiv hemsida där vi lättare kan visa upp vad som händer på 
förskolan, genom bilder från t ex dagens utflykt eller det pedagogiska passet. 
(Möjligheten att ge kommentarer på inlägg är i dagsläget inte aktiverad.) 

 Kalenderfunktionen – hjälper till att hålla reda på vad som ska hända på förskolan; 
utflykter, sommarfest, Lucia, studiedagar, med mera. 

 Mobilanpassningen gör att VIMbloggen fungerar i din smarta telefon eller surfplatta. 
 

Varför använder förskolan ett bloggverktyg? 
Med VIMbloggen blir det lättare för pedagoger och för föräldrar som ingår i styrelsen och 
informationsgruppen att lägga ut information och bilder om verksamheten. Bloggverktyget som 
vi använder kallas Wordpress och det är mycket användarvänligt. Det gör att vi kan skapa en 
mer levande hemsida där verksamheten blir synligare för oss föräldrar som redan har barn 
inom VIM, samtidigt som den bättre kan locka nya familjer till våra fantastiska förskolor. 
Dessutom blir det billigare för föreningen än att ha en ”vanlig hemsida”. 
 

Kan alla göra inlägg? 
Alla pedagoger, förskolechefen, Vims ordförande och medlemmar i informationsgruppen har 
egna inlogg och kan göra inlägg. Genom att kontakta VIMs informationsansvarig kan andra 
föräldrar också göra inlägg. information@montessorvaxjo.se 
 

Bilder på barnen? 
I samband med terminsstarten får nya föräldrar blanketter för godkännande av publicering av 
bilder. Pedagogerna på varje förskola har koll på vilka barn som får vara med och inte. Vi hoppas 
att så många som möjligt vill vara med och att ni också ser detta som en möjlighet att visa upp 
vår verksamhet. 
 
Vad behöver vi göra för att detta ska fungera? 
Vi behöver engagerade föräldrar till ”Bloggruppen” som producerar innehåll i form av reportage, 
krönikor, etc. Vi hjälper varandra mycket så man behöver inte vara ett ”skrivproffs”.   
 
Har du fler tanka och idéer kring informationsplattformen är du välkommen att vara med och 
bidra till dess utveckling och utformning.  
 
Kontakta: Informationsansvarig i styrelsen; information@montessorivaxjo.se 
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