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Välkommen till Montessoriförskolan Klinten 

Vi är en förskola som arbetar utifrån Montessoripedagogiken och i enlighet med förskolans 
läroplan som är vårt styrdokument vi har att förhålla oss till.  

Pedagogiken bygger på en stark tilltro till barns förmåga och detta speglas i pedagogernas 
förhållningssätt gentemot barnen.  

Miljön på förskolan är uppbyggd efter fem områden i enlighet med pedagogiken, praktiska, 
sensoriska, språk, matematik och kultur. Den är noga förberedd och ska vara attraktiv så att 
barnet själv kan gå in och starta upp sitt arbete när arbetsstunden börjar.  

Varje område har sitt specifika material, men grunderna i materialen följer samma principer: 
fokuserar på en sak i taget, storleken är anpassad efter barnen, barnet ska få möjlighet att 
använda flera sinnen samtidigt, vara attraktivt, stimulera till aktivitet, alltid vara komplett, det 
ska vara självrättande och det går från lätt till svårt och från konkret till abstrakt. 

Det som är specifikt för pedagogiken är att vi har något som kallas för arbetsstund. Den har vi 
varje förmiddag från kl.9. Barnen får då en sammanhängande arbetsstund där de har tid att 
komma in i sitt egna arbete.  

Barnet har frihet att själv välja vad i miljön den vill arbeta med, men rätten att få välja själv 
och arbeta i lugn och ro innebär också skyldigheter, man får inte störa eller förstöra för den 
som arbetar.  

Målet med arbetsstunden är att barnet ska finna sin inre koncentration samt bygga upp sin 
självständighet, detta gör de genom något som kallas för arbetscykel där barnen själva tar 
fram material, genomför och plockar undan efter sig.  

Pedagogens roll är att presentera material för barnen och att stimulera de vidare i sin 
utveckling genom att erbjuda material anpassat efter barnets mognad och utveckling.  

Arbetsro under arbetsstunden är något som är väldigt viktigt och som är pedagogen roll att 
främja. Under arbetsstunden har vi pedagoger inte tid att ta hand om era frågor utan då vill vi 
finnas till för barnen (med undantag för akuta frågor). 
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Att tänka på som förälder på Klinten 

Alla barn lämnas ute från kl. 7.30 och ska därför komma klädda för utevistelse. Sök upp oss 
pedagoger så hjälper vi er med lämningen. Vi kan precis ha tagit emot ett annat barn och satt 
igång denne i en aktivitet och kan därför ha svårt att komma fram och möta upp er. 

Barnen behöver praktiska kläder som är lätta att ta av och på samt enkla att hänga upp så att 
barnen kan bli självständiga. Extra kläder och regnkläder är ett måste att ha på förskolan. 
Vänligen märk alla kläder. 

Kl.9 börjar vi gå in för att ha arbetsstund. 

Tala om för ert barn vilken tid ni kommer och hämtar, håll tiden (viktigt för barnet och 
planeringen av personaltätheten). 

Anteckna lämnings- och hämtningstid på listan i hallen samt stryk tiden vid hämtning. Vid 
avvikelse från er omsorgstid, ha en dialog med pedagogerna så kan vi se om det går att lösa 
vid det specifika tillfället. 

Vi främjar arbetsro på Klinten, tänk på det vid lämning och hämtning att du som förälder även 
främjar detta. Undvik mobiltelefon vid lämning och hämtning så du kan vara tillgänglig för ditt 
barn. Uppmuntra ditt barn att städa efter sig innan ni går hem. 

Inga egna leksaker får medtagas, vi är ett komplement till hemmet och vill locka barnet till 
vårt material samt undvika onödiga konflikter som lätt uppstår kring medtagna saker. 

Vid sjukdom – meddela oss senast kl.8 (underlättar för planering av eventuell jour). Meddela 
oss senast kl. 16 dagen innan barnet kommer tillbaka.  


