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Föräldrarollen i Waldorfverksamheten på Åland
Kära Waldorfföräldrar och eventuellt blivande sådana!
Att vara Waldorfförälder är något speciellt. Vi har alla olika skäl för att välja en waldorfpedagogisk
verksamhet för våra barn – pedagogiken med fokus på individualitet och kreativitet, den ekologiska
maten eller närheten till naturen – men vi förenas i en tilltro till att vi väljer det bästa för våra barn.
Waldorfverksamheten kan kännas ovan och krävande, i synnerhet om man är van vid det kommunala
systemet. För att vår verksamhet ska fungera behövs var och en av oss efter förmåga och
livssituation. Engagemanget betalar sig i en bättre verksamhet, starkare gemenskap och ibland också
nya färdigheter för oss som individer. Flera föräldrar vittnar dock om att det har tagit lång tid, ibland
år, att landa i och förstå varför vi engagerar oss och vad det betyder. Ibland känns det motigt, men
oftast, i synnerhet när vi gör något tillsammans för våra barns skull, är det mycket givande.
Om man är redo för det så kan Waldorfverksamheten innebära ett steg bort ifrån vårt
vardagssamhälles strukturer mot en helt annan, ekologisk och antroposofisk livsstil. Utgångspunkten
i Waldorf-pedagogiken är utveckling av hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt,
konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela
personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskap om barns utvecklingsstadier både kroppsligt och kognitivt används i pedagogiken för att
anpassa aktiviteterna för barnen. I det skolförberedande stadiet grundläggs kvaliteter som gör att det
senare kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen kan ske utan stress. Vi arbetar med
utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtankar som kan formuleras:
Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse.
Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ.1
Nedan vill vi klargöra och förtydliga föräldrarollen och -engagemanget i Waldorfverksamheten.

Så, vad gör vi Waldorfföräldrar?
1. Föräldrautbildning: Vi träffas vid åtminstone tre tillfällen per år, då vi fördjupar oss i
pedagogiken och tänket som föddes genom Rudolf Steiner. Var redo att släppa loss barnet i
dig! Det kan handla om att sjunga (ofta i kanon!), teckna, sy Waldorfdockor, mjölksyra
grönsaker, lära sig berätta sagor utan text... Idén med föräldrautbildning är att hemmet ska
stöda det som barnet lär sig på barnträdgården, både pedagogiken och den antroposofiska
livsstilen.
2. Föräldramöten och kommunikation: Här klargörs och planeras. Kommunikation är a och o
för att vi, personalen och våra barn ska känna sig trygga i verksamheten. Förutom möten
kommunicerar vi per epostlista och gammaldags ”lapp på väggen” på dagis. Det finns också
två facebookgrupper (en öppen för alla nyfikna och en stängd för föräldrar och personal)
samt en grupp på messenger, men det finns ingen förväntan att alla ska ta del av information
på sociala medier.
3. Föräldraråd: Det första föräldramötet efter höstmötet utser årligen upp till tre föräldrar som
agerar föräldraråd för det kommande året. Föräldrarådet planerar det kommande årets
talkor och evenemang, utser och delegerar till evenemangsgrupper samt agerar kontakt
mellan personal, styrelse och föräldrar. Tanken är att avlasta styrelsens administrativa arbete
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genom att ta över ansvaret för praktiska arrangemang. Föräldrarådet väljs om möjligt bland
föräldra/par som inte ingår i styrelsen.
4. Städning: Alla föräldra/par städar veckovis på helger enligt en lista som en frivillig förälder
(vem bestäms på möte eller epost) gör upp. Varför?
- Vi sparar in pengar som vi kan använda för barnen istället
- Vi lär känna de lokaler som våra barn vistas i nästan varje dag (bra för kontrollfreaks!)
- Om barnen är med när vi städar (funkar inte alltid med småbarn!) lär de sig i bästa fall att
uppskatta hur vi tar hand om deras lokaler och vill göra detsamma själva.
Förutom detta har vi städtalka två gånger per år: innan vi börjar efter jul och efter
sommaren. Tid för detta bestäms per epost om det inte gjorts vid föräldramöte.
5. Talkor och övrigt underhåll: Av samma skäl som för städningen, och för att vi hela tiden vill
förbättra och underhålla Waldorfverksamheten, får var och en efter förmåga (vi kan alla olika
saker olika bra!) konkret hjälpa till på fastigheten. ”Stora” saker sköts av vår hyresvärd, men
små saker som reparationer, lättare trädgårdsarbete och tillägg (t.ex. till lekstationer) fixar vi!
Personalen gör upp en lista över saker som måste göras. Ibland måste det utföras akut och
då får personalen påpeka detta, men i annat fall gör vi det vid en vår- eller hösttalka. Roligast
är att göra det tillsammans och naturligtvis fika lite mellan varven. Barnen kan bra vara med!
6. Öppet hus/basar: Absolut max två gånger per år ordnar vi öppet hus eller basar vid Waldorf.
Det kan handla om ”Åland grönskar” på våren, skördefesten på hösten eller en julbasar inför
jul. Vad vi deltar i bestäms av styrelsen och kommuniceras ut i god tid. Föräldrarådet ser till
att vart och ett föräldrapar deltar i en arbets- och planeringsgrupp för ett evenemang, övriga
deltar i mån av möjlighet och tid. Det finns rutiner för evenemang inom verksamheten, se
separat dokument. Inkomster från kafé- och annan Waldorfförsäljning går till verksamheten.
Evenemangen är också ett sätt för nyfikna nya föräldrar och allmänhet att komma och kika
på vår verksamhet! Det brukar vara roligare än man tror att ordna! (och mycket god fika...)
7. Mat: har man möjlighet att bidra till maten på något sätt genom hemmaodling, bär- eller
svampplock, tycker köket och barnen att det är toppen! Men det sker bara om man har
möjlighet och lust. I skördetider brukar köket påminna om denna möjlighet.
8. Föreningen Waldorf Åland r.f.: I övrigt är vi föräldrar medlemmar i föreningen Waldorf Åland
r.f. och detta har alltså inget med personalen att göra. Syftet med föreningen är att driva en
waldorfpedagogisk barnträdgård och skola. Styrelsen för föreningen består oftast av
föräldrar men också andra waldorfpedagogiskt kunniga på Åland. Styrelsen drar upp
riktlinjerna för verksamheten. Som medlem får man gärna närvara vid höstmöte som också
är föreningens årsmöte där de stadgeenliga förhandlingarna förs. Man får också gärna ställa
upp som styrelsemedlem eller suppleant, och befrias i sådana fall från deltagande i
föräldrarådet (om man inte vill förstås!). Ett vårmöte för medlemmarna hålls på våren där vi
fastställer bokslut och verksamhetsberättelse.
Vi jobbar hela tiden med inre och yttre hållbarhet. Det innebär att vi tar hand om oss själva,
varandra, personal och förstås alla barn, så att alla kan blomstra på sitt sätt i sin roll i verksamheten –
om vi inte har den här inre hållbarheten på grej, då kan vi heller inte vara en del av och sprida det
hållbara samhället som ringar på vattnet. För en hållbar framtid för våra barn! Vad är bättre att
engagera sig i än sitt eget barns vardag.
Som inspiration, till sist, några föräldraröster om
varför vi väljer Waldorf:
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” Vi valde att vår son skulle börja på Waldorf för att själva
kunna vara delaktiga i dagiset. För oss kändes det som det
mest naturliga valet. Att verksamheten är på en så fin
plats och med lokaler som är så hemlika känns som ett
stort plus. Vällagad och ekologisk mat. Det känns viktigt
att de får vara kreativa och delaktiga i alla sysslor som
händer på dagis”

”Vi har valt Waldorfpedagogiken för att vi tycker
den är bra, inte för att vi skulle tycka att den
kommunala verksamheten är dålig. Dessutom
betyder den ekologiska maten mycket och även
synen på hela människan, att se individen och
möta barnen där de är, genomsyrar
verksamheten”

” Vi valde Waldorf för vår son på grund av
det ekologiska perspektivet - fokus på
naturliga och giftfria material samt den
hälsosamma och etiska maten. Vi fick mer
än så. Vi känner att vår sons personlighet
får ta all den plats den behöver, han blir
bemött som en individ”

”För oss var läget superbra och maten
jätteviktig, att det är ordentlig mat gjord från
grunden, inga halvfabrikat. För oss känns det
också viktigt att barnen får vara ute mycket.
Det som var en positiv sak som vi inte visste
om förut var veckoschemat med bakning,
musik, hemvård. Vår son har alltid varit med
och bakat och grejat hemma, och det känns
viktigt att barn får lära sej att vara med och
aktiveras med vardagliga sysslor, vilket jag tror
dom flesta tycker är jättekul och också viktiga
lärdomar för framtiden”

”Det som tilltalade oss med Waldorfdagis
var att barnen får vara mycket ute, att all
mat lagas från grunden med mestadels
lokala råvaror. Att barngrupperna är små
och personalen är ambitiös är givetvis ett
stort plus”

”För vår familj betyder Waldorf mycket. Det är att ta ansvar
fullt ut att välja det för sitt barn. En av orsakerna är att man
lär sig bäst om man mår riktigt bra, man mår bra om man är
trygg, får näringsrik, ren mat, blir sedd och inte stressas.
Stress är ett
stort problem idag. I Waldorf är det viktigt med harmoni och
att må bra. Vi tycker det är en klok prioriteringsordning, som
vi inte sett i andra verksamheter. Engagerade pedagoger,
ansvar för natur och miljö, föräldrar som engagerar sig - det
vill vi inte
vara utan. Det går inte att mäta i pengar vad Åland sparar på
att gynna denna verksamhet. Där andra instanser har brustit
har Waldorf helat, byggt upp och stärkt barn som inte längre
sett vanliga skolan som ett alternativ. Bara att få komma som
man är, är inget som går att sätta ett pris på. ”

