
 
 

Verksamhetsplan Malmö Waldorfskola 
Malmö Waldorfförening avser att starta förskola och skola med waldorfpedagogisk inriktning 
i Malmö. För verksamheterna finns godkännande från skolinspektionen respektive Malmö 
stad. Waldorfpedagogiska verksamheter finns över hela världen och 2019 har pedagogiken 
utövats i 100 år. Pedagogiken grundar sig på Rudolf Steiners idé om att låta hela människan 
går i skolan. Den första waldorfskolan startades 1919 i en fabrikslokal i Stuttgart. Skolorna är 
fristående och ofta startade som pedagog- eller föräldrainitiativ och bedrivs enskilt som 
ideella föreningar, stiftelser eller liknande. I hela Sverige finns ett 40-tal waldorfskolor varav 
3 i Skåne (Hardeberga utanför Lund, Rörum och Höör). Malmö waldorfförening bildades 
2014 med målet om en waldorfförskola och 12-årig waldorfskola i Malmö.  

Våra lokaler 

Malmö Waldorfskola planerar att 
öppna på Fårögatan 8 i Östra hamnen 
vid Spillepengen i Malmö.  
 
Här finns nyrenoverade skollokaler 
som är väl anpassade för 
skolverksamhet. Waldorfföreningen 
kommer vid full utbyggnad kunna ha 
hela sin verksamhet här. Det vill säga 
två till tre förskoleavdelningar och en 
12-årig skola (förskoleklass, årskurs 1-
9 och gymnasium).  

Utemiljön 
Gården är stor och ger utrymme för både trygghet och utforskarglädje under utevistelse, 
raster och fritids. Uppvuxna träd, nyplanterade buskar, gräs och hårdyta gör en fin miljö. 
Tillsammans med pedagoger och skolkamrater kommer de att få vara med och stadsodla i 
pallkragar, starta upp biodling och lära mer om årstidernas växlingar genom att vara en del 
av dem. Till Malmö Waldorfskola kommer du med cykel på 20 minuter från Folkets Park, 
buss 32 tar cirka 25 minuter från Folkets Park och kör du bil finns plats att parkera när du 
lämnar ditt barn. 



 

 
Närområdet 
I närområdet finns Spillepengens Naturområde med rikt djurliv och vackra vyer. Östra 
hamnen är för närvarande ganska mycket av ett industriområde men planer finns att 
utveckla området för att binda samman staden och skapa gröna stråk genom området. 

År 1 

Förskola 
En lekskola är en viktig del av en 
waldorfskola. Här börjar barnen sin 
lekfulla vardag och resa mot livslång 
lust att lära. Här kan skolan ha ett 
naturligt upptag av elever och det 
finns som komplement till de 
vårdnadshavare med skolbarn som 
har yngre syskon.  
 
Befolkningsprognos för Malmö visar 
på en fortsatt ökning av antalet barn i 
åldern 1-5 år. År 2025 bedöms antalet 
barn 1-5 år uppgå till 26 100, en ökning med 4 100 barn jämfört med 31 december 2013.  
 
Intresseanmälda till Malmö waldorfförskola uppgår till 346 barn (mitten av mars 2017). 
Behovet av förskoleplatser är stort i Malmö, särskilt för de vårdnadshavare som söker 
alternativ pedagogik och idéburna alternativ till sitt barn. 
 

Föreningen avser att till hösten 2017 starta förskoleverksamhet på 
bottenvåningen i hus 3. En våning med direktkontakt med 
utemiljön som lätt kan anpassas för verksamhet med yngre barn. 
Förskolan kommer att ha 42-46 barn inskrivna. En personaltäthet 
på runt 5 barn per personal ger totalt 8 personal. På 
bottenvåningen disponerar barn och personal över 550 
kvadratmeter, detta överstiger de rekommenderade 10 
kvadratmeter per barn från Miljöförvaltningen Malmö stad.   

 
Utemiljön för förskolebarnen finns i direkt anslutning till lokalerna där de vistas. Det är en 
sammanhängande yta som är större än 2 000 kvadratmeter och varje barn får de 30-40 
kvadratmeter som rekommenderas.  

Skola 
Från 31 december 2013 till 31 december 2025 förväntas andelen skolpliktiga i Malmö öka 
med cirka 46 %, vilket innebär att antalet skolpliktiga år 2025 kommer uppgå till 43 250. 
Denna ökning kommer givetvis att påverka friskolorna i staden. Grundskoleförvaltningen i 
Malmö stad förväntar sig att 15-16% av de skolpliktiga väljer fristående skolor. I Malmö finns 
i dagsläget flera olika friskolor med skilda profiler men ingen waldorfskola.  
 



 

 
 
Vi har tillstånd att starta grundskola med waldorfpedagogisk inriktning, det vill säga från 
förskoleklass till årskurs 9. Intresseanmälda till Malmö waldorfskola uppgår till 434 barn 
(mitten av mars 2017).  
 
Elevantagning kommer att utföras under maj och juni. Undersökning om kvarstående 
intresse och information till redan anmälda är gjort. Prognos för antagning mars 2017: 
 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
36 24 24 24 12 12 12    

Undervisning 
Eleverna kommer att undervisas i nyrenoverade skollokaler. 
Waldorfpedagogiken ger sitt avtryck inte bara i 
pedagogiken utan också i dagens upplägg där morgonen 
ägnas åt teoretiska ämnen och timmarna efter lunch 
innehåller estetiska ämnen och hantverk. 
 
Skolan kommer att ha klasslärare till varje klass som 
förväntas följa med sin klass till årskurs 8. Utöver 
klassläraren kommer experter att stötta upp ämnen där 
klassläraren så väljer. Klassläraren behåller det pedagogiska 
ansvaret. Experterna kan bidra till kunskapsöverföring och 
impulser till och från närsamhället. På eftermiddagen kan 
ämneslärare, experter och fritidspedagoger ha de estetiska- 
och hantverksämnen. 
 
Utemiljön inbjuder till fri lek och rörelse. Ytorna är stora, över de rekommenderade ytorna 
per barn och miljön är varierad så här finns möjlighet till både trygghet och upptäcktsfärder. 

Fritids 
Alla elever upp till årskurs 6 kommer att erbjudas fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten 
kommer att bedrivas i skolans lokaler. Prognos antal fritidselever mars 2017: 
 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 
30 20 20 20 10 10  

Övrig verksamhet 
Uthyrning lokaler 
Då lokalytorna är större än det behov vi har avser vi att hyra ut lokaler till 
utbildningsverksamhet: vuxenutbildning och grundskola årskurs 6-9.  
 
 
 
 
 



 

 
Stadsodling 
Det är ett växande intresse av stadsodling. Öar av 
odlingar med grönsaker, frukt, bär och växter finns 
nu som en del av stadsbilden i både Malmö, New 
York, Berlin och Hong Kong. Stadsodling är en del av 
Malmös hållbarhetsarbete. Med odling blir 
stadsmiljön friskare och vi ser ett ökat växt- och 
djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som 
motverkar den globala uppvärmningen. Om 30 år är 
vi 10 miljarder människor på jorden. Därför råder 
det i skrivande stund ett akut behov av självförsörjande människor. Närodlat är inte bara 
framtiden, utan en förutsättning för att vi ska få en chans att överleva vår egen utveckling.  

Samhälle och föreningsliv 
En Waldorfskola ska ta en aktiv del i det samhälle den befinner sig. Vi avser därför att ha en 
föräldraförening som kan ansvara för studiecirklar, anläggande av biodling, urban odling och 
firande av högtider. Kulturförening och arrangemang som syftar till bildning och kultur är 
också önskvärt att få igång detta första verksamhetsår. Tillsammans kan de arrangera event, 
basarer och andra aktiviteter som bidrar till ett rikt socialt nätverk för de som kommer i 
kontakt med skolan. 
 

   
Stadsodling i pallkragar     Studiecirklar        Biodling 

År 2 

Förskola 
Föreningen avser att oförändrat driva förskoleverksamheten vidare år 2. Förskolan kommer 
att ha 42-46 barn. En personaltäthet på runt 5 barn per personal ger totalt 8 personal.  

Skola 
Elevantagning kommer att utföras under maj och juni. Elevprognos år 2: 
 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
24 48 24 24 24 12 12 12   

 



 

 
Fritids 
Prognos antal fritidselever mars 2017: 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 
20 40 20 20 20 6 6 

Övrig verksamhet 
Stadsodling 
Stadsodling kommer att vara ett bärande tema för 
hela Malmö Waldorfskola. Vår planet har ett 
behov av självförsörjande människor med 
förståelse och kunskap kring odling. Odling i 
storstäder ökar och det odlas på tak, väggar, i 
växthus och odlingstunnlar. Malmö waldorfskola 
ska vara en plats att utöva urban odling på. Kanske 
kan vi under år två hitta parter att samarbeta med. 
Närodlat är inte bara framtiden, utan en 
förutsättning för att vi ska få en chans att överleva 
vår egen utveckling.  

Samhälle och föreningsliv 
En Waldorfskola ska ta en aktiv del i det samhälle den befinner sig. Vi avser därför att ha en 
föräldraförening som kan ansvara för studiecirklar, anläggande av biodling, urban odling och 
firande av högtider. Kulturförening och arrangemang som syftar till bildning och kultur. 
Tillsammans kan de arrangera event, basarer och andra aktiviteter som bidrar till ett rikt 
socialt nätverk för de som kommer i kontakt med skolan. 

År 3 

Förskola 
Föreningen avser att oförändrat driva förskoleverksamheten vidare år 3. Förskolan kommer 
att ha 42-46 barn. En personaltäthet på runt 5 barn per personal ger totalt 8 personal.  

Skola 
Elevantagning kommer att utföras under maj och juni. Elevprognos år 2: 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
24 24 48 24 24 24 12 24 12  

 

Fritids 
Prognos antal fritidselever mars 2017: 

F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 
20 20 40 20 20 10 6 



 

 
Övrig verksamhet 
Eget skolkök 
Detta tredje verksamhetsår har vi för avsikt att starta upp 
vårt skolkök. I lokalerna finns fullt utrustat kök som de 
första verksamhetsåren kommer att ha varit uthyrt. 
Skolköksverksamheten bör förberedas under det andra 
verksamhetsåret med rekrytering, planering samt föräldra- 
och elevengagemang. 

Stadsodling 
Stadsodling kommer att vara ett bärande tema för hela 
Malmö Waldorfskola. Vår planet har ett behov av 
självförsörjande människor med förståelse och kunskap 
kring odling. Odling i storstäder ökar och det odlas på tak, 
väggar, i växthus och odlingstunnlar. Malmö waldorfskola 
ska vara en plats att utöva urban odling på. Kanske kan vi 
under år tre fördjupa samarbete med externa parter som 
Alnarp eller stadsodlingsnätverk. Närodlat är inte bara 
framtiden, utan en förutsättning för att vi ska få en chans att överleva vår egen utveckling.  

Samhälle och föreningsliv 
En Waldorfskola ska ta en aktiv del i det samhälle den befinner sig. Vi avser därför att ha en 
föräldraförening som kan ansvara för studiecirklar, anläggande av biodling, urban odling och 
firande av högtider. Kulturförening och arrangemang som syftar till bildning och kultur. 
Tillsammans kan de arrangera event, basarer och andra aktiviteter som bidrar till ett rikt 
socialt nätverk för de som kommer i kontakt med skolan. 

Vision 2039 

Malmö Waldorfskola är en väletablerad skola som i 10 års tid haft elever som gått hela sin 
12-åriga skolgång på skolan. Skolan finns nu i alla tre byggnader på fastigheten på Fårögatan 
8 och har alla specialsalar som utbildningen kräver. Skolan består av 2-3 förskoleavdelningar, 
13 klasser från förskoleklass till gymnasium. På kvällarna sjuder huset av aktiviteter med 
föräldrar, pedagoger, studieförbund och idrottsföreningar i sporthallen. 
 
Projekt kring stadsodling har genomförts med SLU Alnarp, biodynamiska odlare i Sverige och 
Danmark. Bikuporna på taket ger honung som skolan använder och säljer på basarer. 
Tillsammans med Malmö stad har pedagoger, elever och experter knutna till skolan arbetat 
med grönområden i närheten. Eleverna har som projekt kartlagt och följt fågelliv, 
växtutbredning och djurliv i närområdet.  
 
Från Nyhamnen kommer elever över en cykelbro till skolan. Förbi skolan passerar 
höghastighets cykelvägen mellan Malmö och Lund och till Spillepengens rekreationsområde 
finns mer än en väg från skolan. 
 


