Malmö September 2020

Till alla föräldrar, tillika medlemmar i Föreningen Hemgårdar i Malmö

Hjälp till att utveckla våra förskolor och vår skola
Våra förskolor och vår skola tillhör Malmös bästa, både vad gäller verksamhet, trivsel och skolresultat.
Bakom detta ligger en engagerad personal och många års långsiktigt arbete och engagemang av
medlemmarna i Föreningen Hemgårdar i Malmö, som ju är den ideella förening som driver all vår
verksamhet. Du som förälder till ett förskole- eller skolbarn är automatiskt medlem i Föreningen
Hemgårdar.
Föreningens styrelse, som väljs bland dess medlemmar vid årsmötet, har en mycket viktig roll i driften
och utvecklingen av vår förskole- och skolverksamhet. I november är det dags för nästa årsmöte med
val av en ny styrelse. Med detta brev vill vi i valberedningen komma i kontakt med dig som är förälder
till förskolebarn eller skolbarn – och som skulle vilja vara med och ta ansvar för Föreningen
Hemgårdars förskole-, skol- och fritidsverksamhet och dess framtida utveckling genom arbete i
föreningens styrelse.
Skulle du kunna tänka dig att vara med och arbeta i styrelsen, nu eller framgent? Eller vill du bara
veta lite mer om hur Malmö Hemgårdars styrelse jobbar? Tveka då inte att ta en förutsättningslös
kontakt med oss i valberedningen och berätta vad du tycker är viktigt och vad du kan bidra med.
Eller ge oss tips om medlemmar som du tror skulle vara bra för föreningens utveckling. Våra
verksamheter blir vad vi medlemmar gör dem till.
Vi tror att med tid och engagemang så kan alla bidra på ett positivt sätt i styrelsens arbete. Har du
dessutom erfarenhet av skolverksamhet, lednings- eller styrelsearbete, ekonomi och/eller
fastighetsförvaltning är det ett extra plus.
Kontakta oss på: valberedningen@montessoriskolan.com
Hälsningar från Andreas Linderoth Norlin (sammankallande), Fredrik Hansen och Hamid Turab i
valberedningen i Föreningen Hemgårdar!

Så här fungerar det:
Föreningen Hemgårdar är en ideell förening som driver friskoleverksamhet. Föreningen leds av en styrelse som
också är huvudman för skolverksamheten. Föreningen äger i sin tur två aktiebolag; ett som driver skolan,
fritidsverksamheten och förskolorna och ett som förvaltar skolans fastigheter. Som styrelsemedlem har man ett
uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktigt sund skol- och förskoleverksamhet med hög kvalitet.
För närvarande är Föreningen Hemgårdars styrelsemedlemmar också ledamöter i de båda aktiebolagens
styrelser. Föreningsstyrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare samt två ledamöter och två
suppleanter. Dessutom är verksamhetschef, rektor och skolans ekonomiansvarige adjungerade till föreningens
styrelsemöten då de rapporterar till styrelsen.
Styrelsen träffas på månatliga möten under terminerna, men också med aktiviteter mellan mötena. Allt
styrelsearbete sker ideellt.

