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Småbarnspedagogiken är en del av bildningsväsendet. Till bildningsväsendet hör förutom småbarnspedagogiken 
och förskolan, även skolväsendet, biblioteken, fritidssektorn och medborgarinstitutet. 
 
Bildningsnämnden 
Ärenden som gäller småbarnspedagogiken, förskolan och skolväsendet behandlas i bildningsnämnden. 
Agneta Martin är bildningsdirektör i Malax kommun. 
 
Administrationen av småbarnspedagogiken sköts av 
 
Chef för småbarnspedagogiken 
Catharina Gullfors 
Tel. tid kl. 9.00 – 11.30 
Tel. 050 401 8350 
catharina.gullfors@malax.fi  
 

Familjedagvårdsledare 
Nina-Maria Enholm 
Tel. tid kl. 9.00 – 11.30 
Tel. 050 361 6754 
ninna.enholm@malax.fi 
 
Vikarierande kanslist 2022-2023 (Handhar bl.a. avgifter inom småbarnspedagogiken) 
Monika Smulter  

Tel. 040 650 8064 
monika.smulter@malax.fi 
 
Kommungården i Malax  
Må-fre kl. 8.00-16.00 
Tel. Växeln +358 6 347 7111 
Malmgatan 5, 66100 MALAX 

 
 
Kommunal småbarnspedagogik erbjuds till barn i åldern 1-6 år. I Malax kommun finns fyra daghem, fyra förskolor, 
samt fyra gruppfamiljedaghem. Verksamheten följer kommunens lokala planer som utarbetats i enlighet med de 
nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik, läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 
och förskolans läroplan. Dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida. Sedan verksamhetsåret 2018 läggs stort 
fokus på språkstimulans och språkutveckling på kommunens alla enheter inom småbarnspedagogiken. Övriga pro-
fileringar/tyngdpunktsområden för verksamhetsåret 2022-2023 är hållbarhet och rörelseglädje. Vi deltar bl.a. i 
fritidskansliets projekt ”småbarnspedagogiken i rörelse”, SPIR,  samt i Marthaförbundets projekt ”Ett giftfritt da-
gis”.  
 
Enheterna håller i regel öppet kl. 6.30 - 17.00. Behov av småbarnspedagogik utöver dessa tider, dvs. kvällar, nätter 
och veckoslut, ordnas i barnets eget hem eller enligt annan överenskommelse. 

Ett elektroniskt system, Päikky, används för barnens närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspe-
dagogiken. Vårdnadshavarna loggar in i Päikky via dator/surfplatta/telefon och reserverar vårdtiderna senast sju 
(7) kalenderdagar på förhand. 

Ansökan om plats på de olika enheterna inom småbarnspedagogiken skall lämnas in senast fyra (4) månader på 
förhand. Om behov av småbarnspedagogik uppstår plötsligt p.g.a. vårdnadshavares arbete eller studier, skall an-
sökan ändå lämnas in minst två veckor på förhand.  
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Daghem 

  
Bergö daghem 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
bergo.daghem@malax.fi 
Daghemsföreståndare Isa Granqvist  
Tel. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 
Avdelningar: 
Tärnan  

 avd. för 1-4 åringar 
Tel. 050 377 9315 

tarnan.bergodaghem@malax.fi  

 
Måsen 

 Förskola, och kompletterande småbarnspedagogik (deltidsvård) för förskolebarn 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen 

 morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
Tel. 050 432 8665 
masen@bergodaghem@malax.fi  
 
Bergö morris/eftis 

 morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
Bergö daghem, avd. Måsen 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
Tel. 050 432 8665 
bergo.daghem@malax.fi 
 

Knattebo daghem 
Tallgatan 5 
66100 Malax 
Daghemsföreståndare Isa Granqvist 
Tel. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 
Avdelningar: 
Gullvivan  

 avd. för 3-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen 

Tel. 050 432 4272 
gullvivan.knattebo@malax.fi 
 
 
 
 

mailto:bergo.daghem@malax.fi
mailto:isa.granqvist@malax.fi
mailto:tarnan.bergodaghem@malax.fi
mailto:masen@bergodaghem@malax.fi
mailto:bergo.daghem@malax.fi
mailto:isa.granqvist@malax.fi
mailto:gullvivan.knattebo@malax.fi


 
 

 
Blåklockan 

 avd. för 3-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen 

Tel. 050 591 7242 
blaklockan.knattebo@malax.fi 
 
Varsankello 

 finskspråkig avdelning för 1-5 åringar 
Tel. 050 441 8853 
varsankello.knattebo@malax.fi 
 
Tussilago 

 avd. för 1-3 åringar 
Tel. 050 598 7077    
tussilago.knattebo@malax.fi 
 
Köket  
Tel. 040 6507 991 

koket.knattebo@malax.fi 

 
Daghemmet Smultronstället  
Kallkärrvägen 4 
66240 Petalax 
Vik. Daghemsföreståndare Patricia Ingström 
Tel. 040 6508163  
patricia.ingstrom@malax.fi 
 
Avdelningar: 
Blomman 

 avd. för 1-3 åringar 
Tel. 050 462 5850 
blomman.smultron@malax.fi 
 
Bäret 

 avd. för 3-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen 

 Tel. 050 362 0730 
baret.smultron@malax.fi 
                                      

                    

Köket  
Tel. 040 650 8062 
koket.smultron@malax.fi 
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Solhagens daghem 
Lilltelsavägen 20 
66140 Övermalax 
Vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström 
Tel. 040 6508163 

patricia.ingstrom@malax.fi 
 
Avdelningar: 
Blåa Helikoptern 

 avd. för 3-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen (tel. 040 655 2483) 

Tel. 050 344 3767 
helikoptern.solhagen@malax.fi 
 
Lila Kometen 

 avd. för 3-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen (tel. 040 656 0177) 

Tel. 040 650 8129 
kometen.solhagen@malax.fi  
 
Röda Luftballongen 

 avd. för 1-3 åringar 
Tel. 050 344 3960 
luftballongen.solhagen@malax.fi 
 
Vihreä Satelliitti 

 finskspråkig avdelning för 1-4 åringar 

 Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedagogik 
utöver förskoleundervisningen 

 Finskspråkig förskola, och kompletterande småbarnspedagogik (deltidsvård) för förskolebarn 
Tel. 050 345 5689 
satelliitti.solhagen@malax.fi 
 
Köket 
Tel. 050 371 9822 
koket.solhagen@malax.fi

 
Gruppfamiljedaghem 
 
Kontaktperson: familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm tel. 050 361 6754 
ninna.enholm@malax.fi  

 
Lekstugan gruppfamiljedaghem 
Kvarnvägen 1  
66140 Övermalax  
Tel. 050 577 8300 
lekstugan@malax.fi 
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Solrosen gruppfamiljedaghem 
Byåkersvägen 5 H 39 
66100 Malax 
Tel. 050 560 2041 
solrosen@malax.fi 
 

Näckrosen gruppfamiljedaghem 
Byåkersvägen 5 F 30 
66100 Malax 
Tel. 050 400 1969 
nackrosen@malax.fi 
 

Karusellen gruppfamiljedaghem 
Övermalax Långtået 10 A 2 
66140 Övermalax 
Tel. 040 650 8144 
karusellen@malax.fi 
 

Förskolor 
 
Förskolorna finns i nära anslutning till kommunens daghem eller skolor. Verksamheten ordnas i regel fyra 
timmar per dag och följer skolornas arbets- och lovtider, förutom att förskolan avslutas sista vardagen i 
maj månad. Förskolan är avgiftsfri.  
Utöver förskoleundervisningen erbjuds även kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn.  
Kommunen uppbär i detta fall en avgift, som bestäms enligt vald timgräns samt utgående från familjens 
storlek och bruttoinkomster.  
Förskoleundervisningen baserar sig på de normer som utarbetats av Utbildningsstyrelsen, Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan, samt på kommunens lokala läroplan. Kommunens lokala läroplan för 
förskoleundervisningen, som finns på kommunens hemsida, ligger till grund för förskolornas verksam-
hetsplaner. 
 

Övermalax förskola 
Vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström 
Tel. 040 6508163 

patricia.ingstrom@malax.fi 
 

 Solhagens daghem, Gula Månraketen  
Lilltelsarvägen 20 
66140 Övermalax 
Tel. 050 405 4289 
manraketen.solhagen@malax.fi 
 

 Vihreä Satelliitti 
- Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedago-

gik utöver förskoleundervisningen 
- Finskspråkig förskola, och kompletterande småbarnspedagogik (deltidsvård) för förskolebarn 

Tel. 050 345 5689 
satelliitti.solhagen@malax.fi
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Yttermalax förskola 
Daghemsföreståndare Isa Granqvist  
Tel. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 

 Blåsippan  
Malax Kyrktået 5 
Tel. 050 405 4291 
blasippan.knattebo@malax.fi 
 

 Vitsippan 
Malax Kyrktået 5 
Tel. 050 441 5659 
vitsippan.knattebo@malax.fi 
 

Petalax förskola  

Vik. Daghemsföreståndare Patricia Ingström 
Tel. 040 6508163  
patricia.ingstrom@malax.fi 
 

 Petalax förskola 
Thorshagavägen 5 
66240 Petalax 
040 650 8152 
forskolan.petalax@malax.fi 
 

Bergö förskola 
Daghemsföreståndare Isa Granqvist  
Tel. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 

 Bergö daghem, Måsen 
- Förskola, och kompletterande småbarnspedagogik (deltidsvård) för förskolebarn 
- Försök med tvåårig förskoleundervisning för 5-åringar och kompletterande småbarnspedago-

gik utöver förskoleundervisningen 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
Tel. 050 432 8665 
bergo.daghem@malax.fi 
 
 

Ambulerande barnskötare 
 
I Malax arbetar tre heltidsanställda barnskötare, vars uppgift är att vikariera ordinarie personals ledig-
heter. Barnskötarna roterar mellan alla enheter inom småbarnspedagogik och morgon- och eftermid-
dagsverksamhet.
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Specialpedagogiken i Malax kommun  

 Tillsammans med vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogik och förskola arbetar speci-
alläraren inom småbarnspedagogiken för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och inlärning 
i en trygg, positiv och stimulerande lärmiljö. Välmående och trivsel är viktiga byggstenar. Specialläraren 
besöker daghem, gruppfamiljedaghem och förskola enligt behov och arbetar även enskilt eller i mindre 
grupp med de barn som behöver extra stöd och stimulans inom något område.   

Specialläraren samarbetar med bl.a. barnrådgivningen, terapeuter och skolan samt stöder och handleder 
vårdnadshavare och personal i specialpedagogiska angelägenheter.   

Som vårdnadshavare är Du den viktigaste personen i ditt barns liv och således är du också en viktig sam-
arbetspartner för specialläraren. Ta gärna kontakt ifall du har frågor eller funderingar kring Ditt barns 
omsorg, fostran eller utveckling.   

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:   

Övermalax förskola samt Knattebo daghem och Yttermalax förskola  

Marie Löfholm (anträffbar i huvudsak tisdag-fredag)  
Tel. 050 373 6306  
marie.lofholm@malax.fi   

Daghemmet Smultronstället, Petalax förskola, Bergö daghem och förskola, Solhagens daghem samt 
gruppfamiljedaghemmen Solrosen, Näckrosen, Lekstugan och Karusellen   

Åsa Berg-Niemelä (vikarierar Maria Korhonen fr.o.m. 1.8.2022)  
Tel. 050 467 4374  
asa.berg-niemela@malax.fi   
(maria.korhonen@malax.fi)   

 
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn  
 
Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurs 1 och 2. Med särskild motivering 
och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet fram till och med 
den månad de fyller 10 år. 
 
Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg 
miljö där de under handledning av vuxna kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande. 
 
Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten är mellan 1.4 - 15.4, vilket även meddelas 
på kommunens hemsida. En skriftlig ansökan skall lämnas in till chefen för småbarnspedagogiken eller till 
berörd enhet. Blanketten för ansökan fås från enheterna, kommungården eller från kommunens hemsida. 
 
Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 6.30–8.30 och kl. 13.00–17.00. Under skolloven ordnas ingen små-
barnspedagogisk verksamhet för skolbarnen, förutom i juni månad. 
Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna. 
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Övermalax morris/eftis  
Kvarngränd 8 
66140 Övermalax 
Tel. 050 598 7030 
eftis.overmalax@malax.fi 
Kontaktperson: Fredrik Kullberg, tel. 050 306 0123, fredrik.kullberg@malax.fi 

 
Yttermalax morris/eftis 
Malax Kyrktået 5 
66100 Malax 
Tel. 050 464 9247 
eftis.yttermalax@malax.fi 
Kontaktperson: Familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm tel. 050 361 6754 
ninna.enholm@malax.fi  

 
Petalax morris/eftis 
Thorshagavägen 5 
66240 Petalax 
Tel. 050 340 9186 
eftis.petalax@malax.fi 
Kontaktperson: Vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström, tel. 040 6508163 
patricia.ingstrom@malax.fi 

 
Bergö morris/eftis 
Närmare uppgifter finns under rubriken daghem. 
Kontaktperson: Isa Granqvist, tel. 040 632 6263, isa.granqvist@malax.fi 
  

Finskspråkig verksamhet 
 
Finskspråkig förskola och småbarnspedagogik för förskolebarn ordnas vid Solhagens daghem. 
 
Vihreä Satelliitti 
Finskspråkig förskola och avdelning för 1-6 åringar 
Tel. 050 345 5689 
satelliitti.solhagen@malax.fi 
 
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för finskspråkiga skolbarn  
Övermalax morris/eftis 
Kvarngränd 8 
66140 Övermalax 
Tel. 050 598 7030 
eftis.overmalax@malax.fi 
Kontaktperson: Fredrik Kullberg, tel. 050 306 0123, fredrik.kullberg@malax.fi 
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När barnet inleder småbarnspedagogisk verksamhet: 
 
För en god start i småbarnspedagogiken ber vi Er kontakta personalen på den enhet där barnet fått plats, 
senast två veckor innan barnet skall börja. Tillsammans med personalen görs överenskommelser om hu-
rudan inskolning som behövs för just Ert barn. Inskolningen är obligatorisk och dessa dagar är viktiga för 
att såväl barnet, vårdnadshavarna, personalen och andra barn i gruppen skall lära känna varandra.  
Det första besöket vid enheten görs med vårdnadshavare och personal. Då ges ni möjlighet att gå igenom 
den blankett ni fått i samband med beslut om plats, och som ni vårdnadshavare ombeds fylla i och ta med 
inför samtalet. Ni får tillsammans diskutera igenom de önskemål och förväntningar som finns från er sida 
och personalen får berätta om sin verksamhet och de målsättningar vi har för småbarnspedagogiken samt 
på våra enskilda enheter och avdelningar. Därefter får barnet stegvis och i sin egen takt introduceras i 
verksamheten och ni vårdnadshavare får en inblick i hur personalen arbetar. Inskolningen är avgiftsfri. 
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Inskolningsschema: 
 
Behovet av inskolning är individuellt och nedanstående schema är en grund som anpassas enligt behovet 
för just Ert barn. Inskolningsperioden kan vid behov också förlängas. 

  
DAG 1:  
Barnet och vårdnadshavaren kommer på besök ca 1 timme, beroende på tidpunkten kan det första besö-
ket antingen ske inomhus eller ute på gården. 
 
DAG  2: 
Barnet och vårdnadshavaren är på besök inomhus, vårdnadshavaren kan passa på att fylla i förhandsupp-
gifter om barnet. 
 
DAG 3: 
Om barnet är redo, kan det själv stanna med de övriga barnen och personalen, medan vårdnadshavaren 
avlägsnar sig en kort stund från enheten. 
 
DAG 4: 
Lämpligen kommer barnet med vårdnadshavaren vid 9-tiden till enheten och går hem efter lunch. Barnet 
serveras lunch på enheten. Vårdnadshavaren bör finnas i närheten, så att personalen kan ta kontakt vid 
behov. 
 
DAG 5: 
Barnet äter lunch, och vilar, på enheten. Vårdnadshavaren bör alltid finnas i närheten, så att personalen 
kan ta kontakt vid behov. 

 
Ett bra avsked: 
 
Barnet kan ibland vara ledset och gråta när vårdnadshavaren ska iväg till arbetet. Kom ihåg att säga ett 
tydligt ”hejdå” till Ert barn när ni ska skiljas åt, men gör avskedet så kort som möjligt. Ring gärna upp 
personalen senare under dagen för att höra hur det går. För att barnet skall känna sig trygg med den nya 
situationen kan ni gärna förbereda barnet hemma kring olika rutiner och berätta vad som kommer att 
hända när ni för och hämtar barnet till och från småbarnspedagogiken. Ert barn får gärna ta med sig sitt 
kramdjur (gosedjur) eller dylikt hemifrån, om det känns tryggare för barnet.  
 
Ju mera information som utbyts mellan personal/vårdnadshavare desto bättre fungerar samarbetet.  
All personal har tystnadsplikt, vilket betyder att alla samtal och all information stannar inom vår organi-
sation. 
 
 
 
 
 
 

Vi önskar familjen en fin tid i småbarnspedagogiken. 
Är det något ni funderar över så tveka inte att kontakta oss! 

 
 



Övrig information 
 
Småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds året runt enligt de tider som familjerna ansökt om. Ibland kan 
öppethållningstid och enhet variera av olika orsaker: 

 
Förskolan och morgon-/eftermiddagsverksamheten följer i regel skolans terminschema och är således 
stängda under skolloven. 
Undantag görs för sommarlovet, då det under juni månad kan ordnas plats inom småbarnspedagogiken 
också för skolbarn till och med den månad de fyller 10 år. 

Skolans lov 2022-2023 

Skolan börjar tisdag 16.8.2022 (ingen förskoleundervisning 1.8-15.8.2022) 

 Höstlov 19–21.10.2022 (onsdag-fredag) (ingen förskoleundervisning) 
 

 Självständighetsdagen 6.12.2022 (ingen förskoleundervisning) 
 

 Jullov 22.12.2022-6.1.2023 (ingen förskoleundervisning) 
 

 Påsklov: 7-10.4.2023 (ingen förskoleundervisning) 
 

 Sportlov vecka 9: 27.2-3.3.2023 (ingen förskoleundervisning) 
 

 Kristihimmelsfärd 18.5.2023 (ingen förskoleundervisning) 

Läsåret avslutas lördag 3.6.2023. Obs! Förskolan 31.5.2023. 

Låsta dagar, ingen vårdplanering för småbarnspedagogik är möjlig: 

 Självständighetsdagen 6.12.2022 
 

 Julstängt 24.12 - 26.12.2022 
 

 Trettondag 6.1.2023 
 

 Påsklov: 7-10.4.2023  
 

 Kristi himmelsfärd 18.5.2023 
 

 Första fredagen i juni månad p.g.a. personalens utvärderingsdag 
 

 Midsommarafton 23.6.2023 

Övriga stängda dagar inom småbarnspedagogiken:  

Personalen har planerings-, utvecklings- och utvärderingsdagar under verksamhetsåret och enheterna 

stängs följande datum p.g.a. dessa. 

Daghemmen har alltid planeringsdag sista fredagen i juli månad (29.7.2022 och 28.7.2023), då ännu 

sommardagis har öppet.  

Daghemmen, gruppfamiljedaghemmen och förskolorna är stängda fredag 7.10.2022 p.g.a. persona-

lens planeringsdag. Obs! Ingen reservvård ordnas. 

Daghemmen och gruppfamiljedaghemmen är stängda fredag 2.6.2023. Obs! Ingen reservdagvård 

ordnas. Första fredagen i juni månad är alltid dessa enheter stängda p.g.a. personalens utvärderingsdag.   



Verksamhet under sommarmånaderna 
 

 Barn i småbarnspedagogisk verksamhet behåller sin plats tillsvidare såvida familjen inte sagt upp 
den. 

 Förskolebarn har beslut som gäller fram till 31.5. Om ert förskolebarn behöver plats inom den små-
barnspedagogiska verksamheten under sommaren gör ni en ny ansökan och får ett nytt beslut.  

 Skolbarn i morgon-/eftermiddagsverksamhet har beslut om plats fram till vårterminens slut. Om ni 
i juni har behov av vård för ert skolbarn skall ni göra en ny ansökan för att få ett nytt beslut.  
 

 

Under tiden 26.6 – 30.7.2023 är endast Solhagens daghem öppet 

 
 
Ny ansökning skall göras då barnet övergår 
 

 från en enhet till en annan inom småbarnspedagogiken 
 från småbarnspedagogisk verksamhet till förskola 
 från förskola till morgon-/eftermiddagsverksamhet 
 från enbart förskola eller morgon-/eftermiddagsverksamhet till småbarnspedagogisk verksamhet 

under sommarmånaderna. 

 
Ansökningar 

Ansökningar till småbarnspedagogisk verksamhet och förskola sker elektroniskt via kommunens hem-
sida www.malax.fi. Blanketter för ansökningar till morgon-/eftermiddagsverksamhet fås från enheterna, 
kommungården eller kommunens hemsida.  

 
Uppsägning av vårdplats 

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken eller morgon-/eftermiddagsverksamheten skall göras 
skriftligen och på förhand. Helst 30 kalenderdagar innan barnet slutar. Blanketter fås från de olika en-
heterna, kommungården eller från kommunens hemsida www.malax.fi. 

  

För ytterligare information ta kontakt eller besök Malax kommuns hemsida www.malax.fi 
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