
 

                          

      

   FAMILJECENTRALENS TISDAGSPROGRAM HÖSTTERMINEN 2019! 

                                     Varje tisdag direkt efter sångstunden kl. 10.00! 
 

20/8: Gästabudspyssel! Vi gör kransar, kronor och vimplar. 

27/8: Vi har vårt egna lilla Gästabud. Vi skapar fina grejer och gör en härlig äppelkaka att festa 

på.  

3/9: Att söka förskoleplats. Förskolechef Monika Lundqvist informerar om kö, avgift, regler mm. 

Nu följer två temaveckor kring mat/hälsa/rörelse, det kommer fler aktiviteter utöver tisdagarna. 

10/9: Tema mat/hälsa/rörelse.  Susanne från kostenheten informerar om maten i våra förskolor 

17/9: Tema mat/hälsa/rörelse. Vi lagar till en god grönsakssoppa med varm macka till,  20: -/vuxen 

barnen äter gratis. Alla hjälps åt. Anmäl på lista hos oss! 

24/9: Barnbibliotekarien Sanna bjuder in oss till Stinsen! Hon informerar och berättar om böcker, 

språkväskor och språkpiller för de minsta. Vi ses där kl. 10.00! 

1/10: Konstpedagog Anna-Lena Rydberg kommer och inspirerar oss att tova med ull. 

8/10: Klädbytardag! Köp och sälj begagnade kläder och barnprylar. Anmäl på lista om du vill sälja! 

15/10: Vår lokala polis kommer och berättar om sitt arbete i Söderköping, vi får även titta hur deras bil 

ser ut, kanske provsitta i den! 

22/10: Jessica från apoteket ger information om hur vi undviker infektioner, bakterier och virus 

inför den kommande inomhussäsongen och vintern. 

29/10: Vi bakar smarriga pizzabullar.  

5/11: Lena Gunnarsson från BRIS kommer och berättar om deras viktiga arbete för våra barn. 

12/11: Familjerätt och orosanmälan. Per Ahnlund från kommunen besöker oss och berättar vilken hjälp 

och stöd man kan få när det trasslar till sig i livet. 

19/11: Räddningstjänsten kommer till oss och ger information om brandskydd i hemmet.  

26/11: Konstpedagog Anna-Lena kommer med julinspiration till vår ateljé. 

3/12: Vi bakar saffransbröd! 

10/12:Luciasamling med fika! 

17/12: Dans kring julgranen! Vi äter gröt och skinkmacka 20:- /vuxen, barnen äter gratis. Anmäl på 

lista. 

 

Vi uppdaterar på vår facebooksida: söderköpings familjecentral varje vecka. 

Vi nås på telefon: 0121-186 90 och mail: familjecentralen@soderkoping.se  

 




