
Välkommen till 

Öppna förskolan! 
  

 
 

Hit kan man komma och träffa andra föräldrar, fika 

och prata tillsammans. Barnen får möjlighet att träffa 

andra barn och ägna sig åt olika aktiviteter. Öppna 

förskolan är kostnadsfri och du kan komma och gå 

när du vill. 

 



Åmåls familjecentral 

 
 

Öppettider öppna förskolan: 

Måndag: 

Baby & småbarns (0-2 år)  9.00-11.30  

11.00 Sångsamling 

Öppen förskola (0-6 år) *   13.00-15.30 

Tisdag: 

Öppen förskola (0-6 år) *   9.00-12.00 

10.30 Sagostund 

Onsdag: 

Öppen förskola (0-6 år) *   9.00-12.00 

11.00 Sångsamling 

Torsdag: 

Massagegrupper (föranmälan krävs) 

Fredag: 

Baby-café * (0-1 år)   9.00-11.30 

 

*Baby-öppet på fredagar är upp till ett år.  

Vi har även öppet för bebisar och små barn på måndagar, 0-2 

år.  



*Öppna förskolan är en plats där de minsta och barn i 

förskoleålder kan komma och leka, 0-6 år. 

 

Sagostunder 

Varje tisdag kl.10.30 har vi en mysig sagostund där 

barnbibliotekarien Madeleine kommer och läser för barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sångsamling 

På måndagar och på onsdagar kl.11.00. 

Ibland har vi andra aktiviteter såsom matlagning, utflykter eller 

tematräffar.  

 

Aktiviteter 

Många andra aktiviter på öppna förskolan är:  

o Skapande verksamheter 

o Matlagning  

o Utflykter & Barnvagnspromenader 

o Tematräffar 

Följ  oss på 

Facebook! 

Åmåls familjecentral 



Varje vecka lägga vi en planering ut på facebook.  

 

Tematräffar på öppna förskolan 

Exempel på våra tematräffar: 

Barnsäkerhet i bilen, barn och mat, språkutveckling, tecken som 

stöd, börja förskolan, hälsa och kropp, folktandvården, musik 

och mycket annat.  

Alla tematräffar är kostnadsfria och utan föranmälning. 

 

BVC och föräldrarådgivare planerar varje termin föräldraträffar 

om olika ämnen kring föräldraskåp, barns utveckling och 

behov. (till exempel: barnens första mat, barnsäkerhet, HLR och 

Livet i familjen) 

 

Info om våra träffar lägger vi ut på facebook och du kan hitta 

dem i hallen på familjecentralen.  

 

Spädbarnsmassage 

Spädbarnsmassage håller vi oftast på torsdagar och består av 4 

tillfällen. Det är kostnadsfritt. Är du intresserad? Kom förbi på 

öppna förskolan eller maila!  

 

Babybookclub 



Giller du att läsa för dina barn, att prata om barnböcker och att 

träffa andra föräldrar ..? Då är du och ditt barn varmt 

välkommen på vår ”babybookclub”! 

Anmäl dig och ditt barn på familjecentralen eller via email. 

 

Fika 

Vi bjuder på frukt och kaffe. Under babycafé gör vi mosad frukt 

till de minsta.  

På förmiddagar brukar vi har fika kl. 10.00 och på 

eftermiddagen är det kl. 14.30.  

Har du egen mat med dig? Vi har ett kök med allt du behöver 

till ditt barn.  

Fika är kostnadsfri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 



Åmåls familjecentral 

Nybrogatan 17 ,  Åmåls kommun 

Förskollärare Liesje Weijmar Schultz & Rihab Ismail 

 liesje.schulz.weijmar@amal.se  

 0532-170 29 

Följ oss på Facebook! Åmåls Familjecentral 

mailto:liesje.schulz.weijmar@amal.se

