
Program sommaren 2017
MAJ

Vecka 20  Skapa dina egna majblommor.

Vecka 21 Vi kärnar smör.

JUNI

Vecka 22 Sydsamiskt tema. Aanna, kommunens 
samiska samordnare, besöker oss på fredagen.

Vecka 23 Vi kardar och spinner.

Vecka 24 Vi tvättar på gammeldags sätt.

Vecka 25 Kom och skapa dina egna instrument. 

SOMMARÖPPET V. 26–32

AUGUSTI

Vecka 33 Höstupptakt med vedträdockor.

Vecka 34 Vi kardar och spinner.

Vecka 35 Byggklossar från när och fjärran.

Vecka 36 En snurrig dag.

Vecka 37 Kom och baka syrisk kaka.

Prova på gammaldags hantverk!
Ullspecial med Britt-Inger Roos, 9/6

Lindockor med Täpp Ida Nilsson, 30/6

Broderi med Karin Nilsén Andersson, 14/7

Syltkokning 21/7

Tälj din egen trollstav med Susanne Myren-
hammar, 28/7

Pyssla och lyssna på saga med Plupp, 4/8

Gamla barnvisor med Ingrid Jonsson, 11/8  
kl. 10–11.30

Tygdockor med Louise Kritschewsky, 18/8

PROGRAM
Sommaren 2017

Kulturarvet – en ”verktygslåda” för lustfyllt lärande.  
Ett stimulerande sätt att uppnå förskolans mål.

JAMTLI ÖPPNA FÖRSKOLA  
I STRÖMSUND 
 
 

Öppettider vecka 20–25 och 33–37: Måndagar kl. 9–12, 
tisdagar kl. 9–12 och fredagar kl. 9–15. 

Sommaröppet i storstugan, lek och skapande
Öppettider vecka 26–32: Måndagar kl. 10–13, tisdagar 
kl. 10–13, fredagar kl. 10–15. Obs! Stängt vecka 27.

Målsättningen med Jamtli öppna förskola i Strömsund är 
att levandegöra vår historia. Vi ”leker oss till” kulturhisto-
riska upplevelser. Här möts flera generationer – ta gärna 
med mor- och farföräldrar!

Bra att veta
• Öppna förskolan är kostnadsfri och för barn 0–6 år.
• Ingen föranmälan. Kom och gå när du vill.
• Du ansvarar själv för de barn du tar med till förskolan. 
• Frukt, kaffe och te finns att köpa. Ta med kontanter! 
• Micro finns om du vill värma medhavd lunch. 
• Ta med inneskor. Miljön inte är allergisanerad. 

Prova på gammalt hantverk!
Vi erbjuder kostnadsfritt barn och föräldrar möjlighet 
att prova på gammalt hantverk under sommaren. 
Tiderna för detta följer öppna förskolans om vi inte 
anger något annat. Kika i programmet för mer info! 
 
Bra att veta om öppna förskolan 
Under sommaren är det öppen verksamhet på Famil-
jecentralen på torsdagar. Den öppna förskolan flyttar 
till Ströms hembygdsgård. Efter vecka 37 flyttar all 
verksamhet tillbaka till Familjecentralen på Lagmans- 
gatan 60, Strömsund. 

Anmäl dig och håll dig uppdaterad bland vänner  
på Facebook-gruppen Jamtli Öppna förskola. 
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Ströms hembygdsgård
– ett friluftsmuseum vackert beläget vid Ströms Vattudal

Besök sommarens aktiviteter vid hembygdsgården, mötesplatsen för 
människor i vår hembygd. Upplevelser för barn och vuxna då och nu.

Arrangemang på hembygdsgården i sommar:

n  Nationaldags- och midsommarfirande

n  Tillgänglighetsdagen – kulturer i möten 7 juni. Utställningar om livet förr och nu

n  Nyöppnad Beppe-utställning, “Mannen i Vattudalen”

n  Slöjdmässa med lokala hantverk

n  Strömskvällar, onsdagar 28 juni–9 augusti

n  Visafton

n  Kafé Tomten med luncher och gofika

Läs mer om aktiviteterna på vår webbplats eller Facebooksida.  

 

Väl mött!

Skapa en härlig upp-
levelse i sommar!
Vill du, tillsammans med dina barn, 
göra en fantastisk tidsresa? 

I sommar finns Jamtli öppna förskola 
i Strömsund på Ströms hembygds-
gård. En satsning där kommunen 
arbetar med kulturarvspedagogik. 
Strömsunds kommun driver och 
finanseriar den öppna förskolan 
i samarbete med Jamtli öppna 
förskola. 

hälsar Agneta Wallberg och hennes kollegor.

Kontakt:  
agneta.wallberg@stromsund.se
0670-167 47

Strömsunds kommun 
Box 500, 833 24 Strömsund  

växel 0670-161 00 
www.stromsund.se 

www.facebook.com/stromsundskommun

Mae råkes!


