Föreningen

Vad är Montessori föräldraföreningen?
En idéel och frivillig organisation grundad av vårdnadshavare till barn som går på Montessori i
Igelboda-skola (MI).
Varför finns föräldraförening?
För barnens skull! Dess mål är att sätta guldkant på tillvaron för alla barn på MI genom att stödja
deras pedagoger samt hjälpa samarbetet mellan pedagoger, föräldrar och skolan.
Vad gör föreningen?
 Sedan i år finansierar förening frukt för alla barn på MI, vilket underlättar vardagen för
bade barn, föräldrar och personal. Ung. hälfen av medlemsavgifterna går åt till det.
 Varje år anordnas klassfester på hösten, föräldrafest på våren, treornas avskeds-middag
och familjepicknick i samband med skolavslutningen
 Vi bidrar till julavslutningen och småstjärnorna och finansierar en heldagstflykt för
barnen.
 Alla avdelningar på MI får en handkassa som personalen använder för inköp av material
och dyl.
 Dessutom söker föreningen stipendier för extra inom- och utomhusmaterial (t.ex. det
populära pingisbordet) och vidareutbildningar för personalen.
 Vi anordnar presenter för alla pedagoger och representerar MI-föräldrar i skolrådet mm.
 Styrelsen träffas 8-10 gånger per år och skickar ut protokoll med aktuell information.
Varför ska jag bli medlem I föreningen?
För att stödja ditt barn! Genom att vara medlem, bidrar man till föreningens alla aktiviteter och
får bättre inblick i vad som händer på skolan och varför. Förening agerar för alla barn på MI,
men endast föräldrar som är medlemar har rösträtt på föreningens årsmöte.
Hur blir jag medlem?
Genom att betala in 600 kr per år och barn till postgiro 50 83 29 – 0. Är man osäker huruvida
man redan betalat avgiften för i år, kan man hora av sig till Karin (se nedan).
Hur engagerar jag mig i föreningen?
Medlemsavgiften är endast ett av manga sätt att bidra till föreningen. Man kan också:
- engagera sig i styrelsen, om du är intresserad hör av dig till valberedningen
- hjälpa till på föreningensaktiviteter, såsom klassfester och utflykter
- närvara föreningsmöten och påverka genom sin röst och förslag
- komma med egna idéer och initiativ 
Kontaktinformation
- Ordförande (sonja@ikso.net)
- Sekreterare (lovisa@dybeck.se)
- Medlemsavgifter (karin.parmenstam@hsbc.com)
- Valberedningen (eva.engstrom@pysslingen.se och helena@haymac.se)
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