
Bra saker att veta som ny familj 
på förskolan virvelvinden och 

Björkö friskola 

Föräldraföreningen
Björkö friskola

Välkommen tillbjörkö!
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3. Vad är obligatoriskt?
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6. Vad innebär julmarknaden för dig som förälder?
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sett eller om jag har ett förbättringsförslag, vem ska jag
vända mig till då?

11. Skolskjuts eller busskort, hur ordnar jag det?

12. Vad är klasskalas och vilken kalasgrupp tillhör mitt barn?

13. Hur fungerar återbruket av kläder på skolan?

14. Var kan jag leta efter mitt barns kvarglömda saker?



Läs gärna mer om vad som händer under läsåret i broschyren “Året på Björkö Friskola” som finns på Föräldra- 
föreningens sida på skolans hemsida.

1. Vad gör Föräldraföreningen?

2. När händer det saker under året?

Som medlem i Föräldraföreningen Björkö Friskola är  
ni med och bidrar till att både barn och föräldrars 
intressen tillgodoses samt till kontinuerlig utveckling 
av både förskolan och skolan. Föräldraföreningen 
är en viktig länk mellan föräldrar och skolans och 
förskolans ledning. Utöver det anordnar Föräldra- 
föreningen olika aktiviteter som gynnar barnen och 
gemenskapen familjerna emellan. Städdagar, träd- 
gårdsdagar, julmarknad, valborgsfirande och före- 
läsningar är några exempel på det.

Föräldraföreningen ger också ekonomiska bidrag 
för att möjliggöra inköp av material och leksaker 
som ger det lilla extra till barnen. Vi kan även stötta 
klassresor och andra aktiviteter ekonomiskt. Varje 
klass har rätt att få ett klassbidrag på 1000 kr/läsår 
från oss men vi beviljar ofta bidrag utöver det.

Medlemsavgift till Föräldraföreningen, 
hur betalar jag?  
Genom att bli medlem i Föräldraföreningen är ni  
med och stöttar föreningens arbete. Om ni inte är 
medlemmar ännu men vill bli det så är medlems- 
avgiften 250 kr/familj och läsår och kan swishas  
till 123 543 998 9 eller betalas till PG 444 52 21-7. 
Vid betalning ska ni ange vilken/vilka klasser ni har 

barn i, t.ex.  VV, 2, 4 (VV= Förskolan Virvelvinden).  
Vid betalning via PG behöver ni även uppge ert namn. 

Scanna QR-koden för att påbörja betalningen av medlems- 
avgiften.

Var hittar jag mer information om 
Föräldraföreningen?
Föräldraföreningen har ett eget avsnitt på för- 
skolans och skolans gemensamma hemsida. Där kan 
ni läsa mer om vårt arbete och de olika arbets- 
grupperna som finns, http://bjorkofriskola.se/foraldra 
foreningen/. Där hittar ni även information om 
vilka som ingår i föreningens styrelse och arbets- 
grupper.

Januari - Öppet hus på Skolan 

Februari 

mars - Storstädning av förskolan 

April -  Trädgårdsdag på skolan, 
Valborgsfirande (förskolan) 

Maj -   Trädgårdsdag på förskolan 

Juni -   Storstädning av skolan

Juli -   Skötsel av förskolans trädgård

Augusti -     Storstädning av skolan

September -  Föräldraföreningens 
årsmöte

Oktober -     Trädgårdsdag på skolan 
och förskolan

November - Storstädning av förskolan

December -   Julmarknad andra advent 
(skolan) 



3. Vad är obligatoriskt?

4. Vad innebär trädgårdsdagarna för
dig som förälder?

När ni placerar ert barn på Förskolan Virvelvinden 
eller Björkö Friskola så förbinder ni er också att ta 
ansvar för städning och trädgård samt julmarknad 
alternativt valborgsfirande. Ni förväntas att genom- 
föra de uppgifter som ni tilldelas inom dessa 
områden.

Förskolans och skolans hantering av detta är helt 
beroende av föräldrarnas engagemang och koncep-
tet bygger på att var och en bidrar lika mycket så 
att arbetsbelastningen blir hållbar och rättvis för alla 
familjer. Detta gemensamma arbete skapar en fin 
miljö för våra barn både inomhus och utomhus 
samtidigt som skolan får möjlighet att lägga sina 
resurser på andra saker. Dessutom får barnen 
ett bra tillskott till sina klasskassor och vi får en 
levande bygd. 

Städningen sker med fördel tillsammans med ert barn 
och det innebär att ni får besöka ert barns klassrum/
förskola och se hur dennes tillvaro till vardags ser 
ut. Det gemensamma ansvaret för både inne- och 
utemiljö gör att förskolan och skolan har väldigt lite 
förstörelse. Barn och föräldrar känner ansvar för att 
hålla skolan fin. Alla dessa olika aktiviteter medför 
också en god sammanhållning oss föräldrar emellan, 
vilket uppskattas av många. 

Vid storstädningar och trädgårdsdagar ska minst en 
förälder från varje familj närvara. Det är dock sällan 
som familjer har möjlighet att delta precis alla gånger 
och med det sagt så förstår ni att det kan finnas  
undantag då ni inte deltar av någon anledning. 

Självklart har alla familjer olika förutsättningar och 
det finns inga mer måsten men om ni vill finns det sto-
ra möjligheter att engagera er i Föräldraföreningen 
på olika sätt. Ni kan till exempel sitta med i 
styrelsen eller bli en del av trädgårdsgruppen, 
julmarknadsgruppen, städgruppen eller valborgs-
gruppen. Dessa grupper har vi skapat 
för barnens bästa. Vi tror att det ökar 
gemenskapen mellan familjerna, lärarna och barnen 
på förskolan och skolan.

En gång per termin, vanligtvis i april och oktober,  
anordnas trädgårdsdagar på skolan. Då träffas 
alla skolans  familjer för att hjälpa till med att göra 
skolgården fin. Trädgårdsdagarna brukar äga rum 
på lördagar mellan kl 10-13. Skolan har 
en trädgårdsgrupp bestående av en föräldra-  
representant från respektive årskurs och 
det är de som planerar och organiserar 
trädgårdsdagarna. Vanligtvis ombeds vi föräldrar 
att ta med olika trädgårdsredskap och verktyg då 
tillgången till detta är begränsad på skolan. 

På förskolan anordnas också trädgårdsdagar en gång 
per termin, vanligtvis i maj och oktober. Då 
hjälper alla förskolans familjer till med att 
göra Virvelvindens trädgård fin. Trädgårds-
dagarna på förskolan brukar äga rum på lördagar  

mellan kl 9-13. Även här är det positivt om 
ni tar med trädgårdsredskap och verktyg 
som efterfrågas. Det är förskolans personal 
som planerar och organiserar dessa trädgårds-
dagar. Utöver trädgårdsdagarna så tilldelas 
alla familjer på förskolan var sin dag då de 
ska vattna trädgårdslanden och rensa ogräs 
under sommarsemestern.

Om trädgårdsdagarna på skolan och förskolan 
skulle sammanfalla och ni har barn i båda 
verksamheterna så ska ni prioritera att delta på 
förskolan. 



Alla barn och föräldrar på Förskolan  Virvelvinden och 
Björkö Friskola ansvarar gemensamt för städningen 
av skolan och förskolan. Ansvaret på skolan 
respektive förskolan skiljer sig lite åt.

Skolan
Alla familjer städar sitt yngsta barns klassrum/korri-
dor. Om ni har barn på Förskolan Virvelvinden 
städar ni där istället och behöver då inte städa 
något klassrum/korridor. Städningen sker på 
helger och vanligtvis behöver varje familj städa 
ungefär 3-4 gånger per läsår. På skolan finns det 
en städgrupp med en föräldrarepresentant från 
varje årskurs. Det är städgruppen som gör 
städschemat för alla familjer och de planerar 
storstädningen av skolan som ni kan läsa mer om 
här nedan.

Om ni har barn på fritids så behöver ni även städa 
där 3-4 gånger per läsår. Denna städning sker på 
tis, ons, tors eller helgen beroende på 
vilket schemapass ni får. Detta städschema 
ansvarar personalen på fritids för. 

Allt som behövs för att städa finns på skolan och 
det finns tydliga checklistor för vad som ska göras. 
Nyckeln till skolan och fritids får ni av ert barns 
klassföreståndare/fritidsledare. Om ni glömmer 
att ta med nyckeln hem från skolan så ska 
ni kontakta er klassrepresentant i städgruppen då 
denne har en extranyckel.

Storstädning skolan
Utöver detta storstädas skolan varje sommar och då 
får alla familjer en uppgift. Städningen behöver av 
praktiska skäl många gånger genomföras mitt i 
högsommaren. Information om detta skickas ut 

under vårterminen och en representant i 
städgruppen kontaktar vardera familj och har 
huvudansvaret för genomförandet av uppgiften. 
Om ni har barn på Förskolan Virvelvinden tilldelas 
ni ingen uppgift vid storstädningen.  

Vid frågor om städningen på skolan går det bra att  
kontakta Elin Axstråle, ordförande i städgruppen, 
elin.axstrale@bjorkofriskola.se

Förskolan
På förskolan städar ni den avdelning där ni har ert 
yngsta barn. Här har ni städansvar veckovis och 
vanligtvis städar varje familj 4 veckor per läsår. 
Under en vecka ska ni städa förskolan två gånger, 
på ons, alternativt tis, och på helgen. Utöver detta 
storstädas förskolan en gång per termin och då 
hjälps alla familjer åt. Storstädningen sker vanligtvis på 
en lördag mellan kl. 8-12 och ni städar den 
avdelning som ni brukar städa.  Allt som behövs för 
att städa finns på förskolan och det finns tydliga 
checklistor för vad som ska göras. Städschemat för 
hela läsåret skickas ut i mitten av augusti. 

När det är er tur att städa hänger förskolepersonalen 
nyckeln på ert barns krok i hallen. Cecilia Karlsson 
är städansvarig på förskolan och vid frågor går det 
bra att kontakta henne via mail, cecilia.karlsson@ 
bjorkofriskola.se. 

5. Vad innebär städningen för
dig som förälder?



6. Vad innebär julmarknaden för dig
som förälder?

Julmarknaden erbjuder tillfällen för barn och 
föräldrar på skolan att träffas och umgås på ett 
avslappnat sätt samt att tjäna pengar till 
klasskassan.  

Varje årskurs har/ska utse en representant till 
julmarknadsgruppen. Hen ansvarar för att samla 
klassens föräldrar och barn under hösten för att 
tillsammans tillverka det som klassen ska sälja 
under julmarknaden. 

Julmarknadsgruppen har en färdig plan för vad som 
ska tillverkas i respektive årskurs, t.ex 
dörrkransar i årskurs 4 och godis i årskurs 1. 
Som förälder innebär julmarknaden att ni hjälper 
till med tillverkningen under hösten.

På julmarknadsdagen hjälps alla föräldrar och 
barn åt att sköta försäljningen, ofta får man 
skriva upp sig på ett  schema där man väljer ett 
“skift” om ca 1-2 timmar.

Om ni har frågor om julmarknaden ska ni kontakta 
julmarknadsgruppens representant i klassen. Om ni 
inte vet vem det är, ställ frågan i ett mail till hela 
klassen. Julmarknaden brukar äga rum på skolgården 
mellan kl 11-14 vid andra advent.

7. Vad innebär Valborgsfirandet för dig
som förälder?

Valborgsfirandet vid Björkö anordnas av föräldrarna 
på Förskolan Virvelvinden. Det är en valborgs-
grupp bestående av tre föräldrar som planerar och  
organiserar allt kring själva majbrasan.  Alla föräldrar 
med barn på förskolan får välja en uppgift som de 
ansvarar för. Det kan antingen vara förberedande 
uppgifter såsom marknadsföring och inköp av varor 
som ska säljas eller så kan ni poppa popcorn, 
sköta korvförsäljningen eller vara brandvakter till 
exempel. På Valborgsmässoafton anordnar Björkö

4H-gård en rad aktiviteter för barn på 
eftermiddagen innan brasan tänds. En klass på 
skolan brukar framföra några sånger vid majbrasan 
och sälja fika för att på så vis få in pengar till sin 
klasskassa. All eventuell vinst från förskole- 
föräldrarnas försäljning skänker vi till förskolan.

Vi i Föräldraföreningens styrelse har som uppgift att 
fungera som mentorer åt nya familjer och besvara 
frågor från såväl nya som gamla föräldrar på för- 
skolan och skolan. Kontakta förskolans eller klassens 
representant i styrelsen så hjälper vi gärna till.

Ni hittar information om vilka som sitter i styrelsen 
i dokumentet “Styrelsen” på skolans hemsida, http://
bjorkofriskola.se/foraldraforeningen/.

8. Om jag har frågor, vem
ska jag fråga?  



9. Var hittar jag mer information om
hur det fungerar, 

vem kan jag vända mig till? 

Det finns mycket matnyttig information på förskolans 
och skolans gemensamma hemsida och Föräldra- 
föreningen har ett eget avsnitt så börja gärna med att 
titta där och läs broschyren “Året på Björkö friskola”.  

Kontaktuppgifter

Föräldraföreningen  
Kontakta din styrelserepresentant på förskolan eller i 
klassen, alternativt foraldraforening@bjorkofriskola.se  

Städning  
Skolan: elin.axstrale@bjorkofriskola.se 
Fritids: nicklas.fredriksson@bjorkofriskola.se 
Förskolan: cecilia.karlsson@bjorkofriskola.se 

Trädgårdsdagar 
Skolan: Din klassrepresentant i trädgårdsgruppen 
Förskolan: virvelvinden@bjorkofriskola.se

Julmarknad
Skolan: Din klassrepresentant i julmarknadsgruppen 

Valborgsfirande 
Förskolan: virvelvinden@bjorkofriskola.se 

Föräldraföreningens styrelse har ett nära samarbete 
med förskolans och skolans ledning och ni får gärna 
lämna synpunkter, tankar och ideér till oss så för 
vi en dialog med skolan om det. Vänd dig i första 
hand till förskolans eller klassens representant i  
styrelsen eller skicka ett mail till foraldraforening@ 
bjorkofriskola.se.   Alternativt kan ni kontakta  stiftelsen 

Waldorfpedagogik i Vreta Kloster, skolan, fritids eller 
förskolan direkt och de kontaktuppgifterna hittar 
ni här: http://bjorkofriskola.se/kontakt/

10. Om jag vill ta upp någonting om tex 
fastigheterna som jag sett eller om jag

har ett förbättringsförslag, 
vem ska jag vända mig till då?



11. Skolskjuts eller busskort,
hur ordnar jag det?

Linköpings kommun har åtagit sig att ordna skol-
skjuts till de elever som uppfyller avståndskraven 
till Björkö Friskola mot att skolan betalar kost-
naden för skolskjutsen. Där det finns möjlighet att 
åka med kollektivtrafik får eleverna ett busskort 
som bekostas av Linköpings kommun. För att ert 

barn ska ha rätt till skolskjuts måste ni göra en 
ansökan hos Linköpings kommun. Ni kan också 
läsa mer om detta på skolans hemsida, http://
bjorkofriskola.se/skolskjuts/

På skolan anordnas klasskalas i de lägre årskurserna. 
Detta är ett frivilligt upplägg som bygger på att 
föräldrarna i respektive klass kommer överens om 
att det är ett bra sätt att anordna kalas på. Vid start 
i förskoleklass delas alla barnen i klassen in i fyra 
kalasgrupper, vår, sommar, höst och vinter, beroende 
på när de fyller år. Sedan ansvarar föräldrarna i 
respektive grupp för att anordna ett födelsedags- 
kalas för hela klassen under respektive årstid. Om 
ni är nya på skolan och ert barn inte tilldelats någon 

kalasgrupp så rekommenderar vi att ni skickar 
ett mail till klassens föräldrar och frågar vilken grupp 
ert barn bör ingå i. 

Upplägget för kalaset bestäms helt och hållet av 
föräldrarna i kalasgruppen men vanligtvis brukar alla 
kalasgäster ge en guldtia var till respektive födelse- 
dagsbarn i present. Hur många år klasskalas anordnas 
varierar då det beror på engagemanget från klassens 
barn och föräldrar.

På nedervåningen bakom en av dörrarna i den röda 
boden till vänster vid parkeringen på skolan finns 
något som kallas TaGe, som är en form av 
återbruk. Där kan ni lämna kläder till barn och 
ungdomar, skor, väskor, leksaker och idrotts-

utrustning som ni inte behöver längre och om ni 
hittar något som passar ert barn så är det fritt 
fram att ta hem det utan kostnad. Dörren står 
öppen så det går bra att titta in där när som helst. 

Om ditt barn på Björkö Friskola saknar något 
klädesplagg så kan det finnas i en låda för kvar- 
glömda saker i kulturarenan, matsalen, klassrums- 
korridoren eller på fritids. De kvarglömda kläderna 
samlas in av skolan vid varje lov och läggs i svarta 
sopsäckar som placeras på övervåningen i TaGe- 
rummet i boden vid parkeringen. Sopsäckarna 

märks med var och när kläderna är insamlade 
och det går bra att leta efter era kvarglömda 
saker i säckarna. På skolans trädgårdsdagar visas de 
kvarglömda kläderna så att ni får en sista chans att 
leta efter era saker innan de körs till en second 
hand-butik. 

14. Var kan jag leta efter mitt barns
kvarglömda saker?

12. Vad är klasskalas och vilken 
kalasgrupp tillhör mitt barn?

 13. Hur fungerar återbruket av kläder
på skolan?



Förskolan Virvelvinden, Björkö Friskola och Björkö Friskolas Fritids- 
hem drivs av den icke vinstdrivande Stiftelsen Waldorfpedagogik i  
Vreta Kloster - WiV. Det är en föräldrastyrd stiftelse där majoriteten av 
ledamöterna i styrelsen är föräldrar till barn i verksamheterna. Styrelse- 
arbetet sker helt ideellt.

Den här informationsfoldern är utgiven av Föräldraföreningen Björkö 
Friskola. Ansvarig utgivare: Malin Lindgren 2022. Text av: Styrelse-
medlemmarna. Layout och grafik: Lisa Allard.

Föräldraföreningen Björkö Friskola är en ideell förening som är öppen 
för alla som erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Föreningens målsättning 
är att främja god anda och sammanhållning mellan barn, föräldrar och 
personal, vara kontaktorgan mellan klasserna, kollegiet och stiftelsen,  
aktivt stödja skolan och verka för finansiering av angelägna projekt 
inom skolans verksamhet.

Kontakt: foraldraforening@bjorkofriskola.se.
Postgiro: 444 52 21-7
Swish: 123 543 998 9

Björkö Friskola, 585 78 Vreta Kloster, 013-66230, info@bjorkofriskola.se
Förskolan Virvelvinden, Björkö Gård, 585 78 Vreta Kloster, 013-65510, 

virvelvinden@bjorkofriskola.se

Varmt välkomna till
Björkö, Hoppas niska trivas!

HälsningarFöräldraföreningensstyrelse

Föräldraföreningen
Björkö friskola




