
” När vi bytte lärplattform, så ville vi satsa på en leverantör som hade goda 
referenser från andra skolor och som kändes stabil vilket InfoMentor upp-

fyllde. Systemet kändes också både väl förankrat och väldokumenterat 
och vi upplevde att implementeringen var strukturerad och tydlig.”

ontessoriförskolan Villa MY i 
Ystad har sedan en tid tillbaka an-
vänt en lärplattform i sin verk-
samhet, men när leverantören 
gick i konkurs för något år sedan 
blev det bråttom att hitta en 

ny leverantör. Valet föll på på InfoMentor och vi 
har pratat med Emelie Norberg om deras erfaren-
heter av bytet och InfoMentor som lärplattform. 

Berätta lite om Villa MY

– Vi är en montessoriförskola och skola med unge-
fär 200 barn/elever. Vår verksamhet sträcker sig över 
barn/elever i åldrarna 1 – 12 år.

Hur länge har ni arbetat med InfoMentor?

– Vi hade tidigare en lärplattform för förskolan, men 
när leverantören gick i konkurs bestämde vi oss för att 
implementera en lärplattform även i grundskolan och 
för fritids. Vi började leta en ny leverantör under vå-
ren 2019 med fokus på att systemet skulle passa vår 
montessoripedagogik. Vi gjorde ett grundligt förar-
bete och träffade 6 olika leverantörer innan valet till 
slut föll på InfoMentor. I augusti 2019 satte vi igång 
implementeringen.

Varför valde ni InfoMentor som leverantör?

– Vi började med att ta kontakt med andra skolor för 
att höra vilken lärplattform de arbetade med och då 
blev vi rekommenderade InfoMentor av flera olika. På 
grund av vår erfarenhet med den förra leverantören, 
kändes det viktigt för oss att satsa på ett företag som 
kändes stabilt med ett väl förankrat system. InfoMen-
tor är välstrukturerat och kändes säkert så därför valde 
vi att gå vidare och implementera en lärplattform från 
InfoMentor.

Hur såg ert implementeringsarbete ut?

– På grund av den uppkomna situationen där vi helt 
plötsligt stod utan en lärplattform, så behövde vi få 
till en så kort implementering som möjligt men som 
ändå kändes bra. InfoMentor erbjöd oss ett utbild-
ningspaket för all personal som vi valde att hoppa på 
och det fungerade utmärkt. Vi började med utbild-
ning för skolledningen och sedan var det personalens 
tur. Själva utbildningen kändes väldigt strukturerad 
och tydlig, vilket var till god hjälp kanske framför allt 
för skolan då arbetet med en lärplattform var nytt för 
dem.

Vilken nytta har ni av lärplattformen i er vardag?

– Vi använder systemet dagligen, till exempel för in- och 
utcheckning, som vi tycker fungerar väldigt smidigt 
genom att det finns även på mobilen och surfplattan.  

Mailfunktionen är en annan del som vi tycker är ett 
viktigt redskap för att få ut information till vårdnads-
havarna och nu under pandemin har vi märkt att vård-
nadshavarna uppskattar att vi är flitiga användare av 
Bloggen. De får ju inte vara inne i lokalerna just nu och 
då är Bloggen ett bra sätt för dem att få ta del av vad 
som händer i deras barns vardag. Vi gillar att Bloggen är 
just ”här och nu”. Är vi ute på utflykt och barnen får se till 
exempel en ekorre, så tar vi ett foto och lägger upp det 
direkt på Bloggen. Då får vårdnadshavarna se det och 
kan prata med sitt barn om det när de kommer hem 
på kvällen.

Vi använder oss också av InfoMentors kösystem och 
tycker att det är smidigt att InfoMentor samlar alla olika 
delar.
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INFOMENTOR FÖR FRISKOLOR

OM EMELIE NORBERG 
 
Emelie är utbildad inom 
montessoripedagogiken 
för förskola/grundskola 
och arbetar på Villa MY 
som förestelärare.

INFOMENTOR GER VÅRDNADSHAVARNA

En inblick i barnens vardag


