
Styrelsearbete FIM och SFM 

Falkenbergs Intresseförening för Montessoripedagogik (FIM) 

FIM är Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolors huvudman (för att driva en stiftelse krävs 

enligt lag en huvudman). FIMs styrelse arbetar med att sätta upp olika mål för verksamheten 

och arbetar även med att marknadsföra våra förskolor. Det är FIM som kallar till årsmötet och 

som ordnar andra event inom stiftelsen.  

FIM har ca 4 möten per år och styrelsemedlemmar väljs in som ledamöter eller suppleanter på 

2 år i samband med årsmötet.  

Styrelsearbete i Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor (SFM) 

Stiftelsen driver fyra förskolor i Falkenbergs kommun. I verksamheten finns ca 150 barn och 

30 pedagoger är anställda på olika tjänstgöringsgrad. På kontoret i Skogstorp arbetar vår 

förskolechef och ekonom.  

Stiftelsen drivs av en styrelse som består av föräldrar/vårdnadshavare, pedagoger och andra 

intresserade som är medlemmar i FIM. Genom att föräldrar/vårdnadshavare ingår i styrelsen 

innebär det att deras delaktighet är större än på många kommunala förskolor. Styrelsen arbetar 

med långsiktiga övergripande frågor. För att lättare få en bild av arbetet följer här några 

exempel på vad styrelsen haft för uppdrag den senaste tiden:  

 Marknadsföring: Kontakt med olika BVC och öppna förskolor för att informera om 

vår verksamhet. 

 Personal: Rekrytering av både ny förskolechef och ekonom. Personalansvarig i 

styrelsen sköter kontakten med fackliga representanter.  

 Fastigheter: Kontakt med kommun och andra hyresvärdar gällande de fastigheter vi 

hyr.   

 Verksamhetsfrågor (arbetar förskolechefen med men vi samarbetar självklart i många 

frågor): Vi har bytt matleverantör och jämfört olika städbolag (gällande kvalitet och 

kostnad). 

 Ekonomiska frågor: Arbete med budget etc. (detta görs tillsammans med vår ekonom).  

Detta år har det varit styrelsemöte ca en gång varannan månad (det är upp till varje sittande 

styrelse att bedöma hur ofta de ska ha möten) och utöver det tillkommer tid för olika 

uppdrag. Man väljs in i styrelsen antingen som ledamot eller suppleant på två år i samband 

med årsmötet som hålls i april. Det är en fördel men ingen nödvändighet att ha en eller flera 

av följande erfarenheter: styrelsearbete, ledarskarskap, ekonomi, personalfrågor och 

pedagogik.  

För att kunna bedriva verksamheten krävs att föräldrar/vårdnadshavare eller andra 

intresserade FIM-medlemmar engagerar sig i styrelsen. Det är både ett lärorikt och roligt 

arbete och som styrelsemedlem får Ni god insyn i verksamheten och är delaktig i många 

beslut.  


