
 

Malmö Waldorfförening avser att starta förskola och skola med waldorfpedagogisk inriktning 
i Malmö. För verksamheterna finns godkännande från skolinspektionen respektive Malmö 
stad. Målet att verksamheten omfattar förskola, grundskola, särskola och gymnasium.  
 
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 
gå 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.  

Underlag för verksamheten i Malmö 

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 (se malmo.se).  
 
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. I 
Skåne finns 3 andra waldorfskolor med F-9. Initiativ för att starta waldorfskola pågår i 
Helsingborg. I södra Sverige finns ett waldorfgymnasium i Kalmar  
 

   



 

Våra lokaler 

Malmö Waldorfskola planerar att öppna på Fårögatan 8 i 
Östra hamnen vid Spillepengen i Malmö. Vi kommer vid full 
utbyggnad kunna ha hela vår verksamhet här. 

Cykel, buss och bil 

Till Malmö Waldorfskola kommer du med cykel på 20 
minuter från Folkets Park – sista biten längs med fina 
Spillepengsstigen, buss 32 tar cirka 20 minuter från Folkets 
Park och det går också att köra bil till skolan. En hållbar stad 
kräver hållbara transporter och vi är glada för att det är 
möjligt här (se skånetrafiken, google maps, stadsatlas). 

Skollokalerna 

Här finns nyrenoverade skollokaler som är anpassade för 
skolverksamhet. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och 
det kommer även utemiljön att vara.  

Utemiljön 

Gården är stor och ger utrymme för både trygghet och 
utforskarglädje under utevistelse på raster och fritids. 
Uppvuxna träd, nyplanterade buskar, gräs och hårdyta ger 
en varierad utemiljö med bra lekvärde. Landskapsarkitekt 
utarbetar förslag på utemiljö. 

Närområdet 

I närområdet finns Spillepengens Naturområde med rikt 
djurliv och vackra vyer. Östra hamnen är ett område med 
många företag och har industrikaraktär men det finns både 
vatten och gröna ytor. Planer finns på att utveckla området 
för att binda samman staden och skapa gröna stråk i och 
genom området (se Grönplan för Malmö). 
 

 



 

Bi och 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 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. Vi vill därför under första verksamhetsåret undersöka 
möjligheterna till bi- och stadsodling. 

Samhälle och föreningsliv 

En Waldorfskola ska ta en aktiv del i det samhälle den befinner sig. Vi avser därför att ha 
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 och samhällsimpuls. 

   
Stadsodling i pallkragar             Studiecirklar        Biodling 

Vision år 2039 

Malmö Waldorfskola är en väletablerad skola som i 10 års tid haft elever som gått hela sin 
12-åriga skolgång på skolan. Vi finns nu i alla tre byggnader på fastigheten på Fårögatan 8. Vi 
driver förskola och skola med 13 klasser från förskoleklass till gymnasium. På kvällarna 
sjuder husen av aktiviteter med föräldrar, pedagoger, kulturföreningar, studieförbund och 
idrottsföreningar i sporthallen. Teaterföreställningar, eurytmievent och annat lockar 
besökare från hela Skåne. Skolan är ett nav för Waldorfpedagogiken i Öresundsområdet och 
samarbetar med både svenska och danska waldorfskolor. 
 
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.  
 
Elever, föräldrar och pedagoger har en ny cykelväg via bro från Nyhamnen. Bussen stannar 
utanför fastigheten. Förbi skolan passerar höghastighets cykelvägen mellan Malmö och Lund 
och till Spillepengens rekreationsområde finns mer än en väg från skolan. 


