Välkommen till Öppna förskolan
— en del av Åmåls familjecentral

Öppna förskolan är en träffpunkt dit man kan komma för att
leka, byta erfarenheter och umgås med andra vuxna och barn.
På öppna förskolan finns en miljö som stimulerar och
uppmuntrar barns lek, nyfikenhet och lust att lära. Det är
barnens lärande och utveckling som är i centrum.
På öppna förskolan finns möjlighet diskutera och få stöd i
föräldrarollen. På öppna förskolan avgör man själv när och hur
ofta man vill komma och det kostar inget.

Åmåls familjecentral
Bra att veta


Som vuxen ansvarar man för sitt barn under vistelsen
på Öppna förskolan



Öppna förskolan är endast till för föräldrar med barn 06 år



Varje dag har vi en fikapaus med frukt men man kan
även ta med sig egen matsäck



Vi har sång & sago samling flera gånger i veckan



Vi hjälps åt att plocka undan och städa efter oss



Vi ber er stanna hemma om barnen är sjuka

Öppettider öppna förskolan
Måndag
Baby-café

9.00–11.30

Måndag
Öppen förskola (0-6 år)

13.00-15.30

Tisdag
Öppen förskola (0-6 år)

9.00-12.00

Onsdag
Öppen förskola (0-6 år)

13.00-15.30

Torsdag
Va Med!-grupp samhällsinformation
för nyanlända kvinnor

10:00-12:00

Varje vecka lägga vi ut en planering på Facebook. Information
finns också i hallen på familjecentralen.
Sagostunder
Varje tisdag kl.10.30 har vi en mysig sagostund där
barnbibliotekarien Madeleine kommer och läser för barnen.
Sångsamling
Vi har olika typer av samlingar. Sång, ramsor, rörelse, barnyoga,
fallskärmslekar, samlingar om årstider etc.
På måndagar kl.11.00 och på onsdagar kl.15.00 har vi samlingar.
Inbjudna gäster
Ibland bjuder vi in gäster som vet lite extra om något ämne.
Exempel på ämnen:
Hälsa och kroppen
Barn och mat
Språkutveckling
Tecken som stöd
Börja (för)skolan
Tandvård
Musik
Föräldraskap
Barnsäkerhet i bilen
Livet i familjen.

Info om våra gäster och träffar lägger vi ut på Facebook och du
kan även hitta dem i hallen på familjecentralen.
Barn-HLR
Hjärt- och lungräddning på barn och vad gör man om barn
sätter i halsen?
Hör med din BVC-sjuksköterska om aktuella grupper och håll
koll på vår Facebooksida.
Spädbarnsmassage
Spädbarnsmassage består av 5 tillfällen. Det är kostnadsfritt. Är
du intresserad? Kom förbi på öppna förskolan och anmäl dig
och ditt barn eller email/sms
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/sms.
Gitarrlek för fem- och sexåringar
Vill ditt barn lära sig att spela gitarr under lekfulla former?
Musikskolan erbjuder kostansfri undervisning på
Familjecentralen. Barnen får låna gitarr under lektionerna.
Anmäl dig och ditt barn på familjecentralen eller via e-post eller
via sms.

Fika
Vi bjuder på frukt och kaffe. På förmiddagar fikar vi
kl. 10.00 och på eftermiddagen är det kl. 14.30.
Det finns möjlighet att värma medhavd mat i vårt kök.

Kontaktuppgifter
Åmåls familjecentral
Nybrogatan 17, Åmåls kommun
Förskollärare Liesje Weijmar Schultz och
Kulturtolk Rihab Ismail
 liesje.schulz.weijmar@amal.se
 0532-170 29 eller 076-6219912
Följ oss gärna på Facebook! Åmåls Familjecentral

