
 

         FAMILJECENTRALENS TISDAGSPROGRAM VÅRTERMINEN 2020! 

                                     Varje tisdag direkt efter sångstunden kl. 10.00! 
14/1: Vi inleder terminen med tema språkutveckling och bjuder på sagoteater i” lugna rummet” 

21/1: Tema språkutveckling: Talpedagog Ann-Christine Mattsson besöker oss och talar om barnets tidiga 
språk/talutveckling. 

28/1: Tema språkutveckling: Specialpedagog Kerstin Karlsson talar om språkligt förhållningssätt, flerspråkighet 
och bildstöd. 

4/2:Utgår, all personal har gemensamt möte.  

11/2: Tema språkutveckling: Barnbibliotekarien Sanna kommer till oss. Vi får information om böcker, språkväskor 
och språkpiller för de minsta barnen. 

18/2: Sportlov! Vi grillar på gården och går en Babbelpromenad tillsammans. 

25/2: Det är fettisdagen, vi bakar egna semlor! 

3/3: Klädbytardag! Sälj era gamla kläder och/eller köp andras. Du som vill sälja kan boka bord på lista hos oss.  

10/3: Konstpedagog Anna-Lena Rydberg inspirerar till skapande tillsammans.  

17/3: De fristående förskolorna, kooperativen ger oss info om sina verksamheter  

24/3: Information om att söka förskola, regler, avgifter mm. 

31/3: Vardagsmatematik, vi gör eget material och experimenterar med det! 

7/4: Påsklunch! Vi lagar påskmat som vi sedan äter tillsammans.  40: -/vuxen, barnen äter gratis. Anmäl på lista. 

14/4: ”Kul med mackor” Vi väcker fantasin och matlusten, tips och idéer kring mellanmål. 

21/4: Konstpedagog Anna-Lena lär oss att tova med riktig fårull  

28/4: Jessica från Apoteket ger oss info. om hur vi skyddar barnen från stark sol, insektsbett, skrapsår mm. 

5/5: Tandsköterskan Susanne Myhrberg kommer på besök. Vi lär oss om barnens tänder! 

12/5: NTF:s representant Jenny ger oss uppdaterad och viktig info om barns säkerhet i bil.  

19/5: Utflykt!  Vi besöker Sofies gård, vi ses där kl. 10.00. Ta med eget fika. Anmäl på lista 

26/5: Bärsjalsträff! 

2/6: Utflykt! SOK-stugan kl. 10.00 tag med egen matsäck, vi ordnar så ni kan grilla korv, vi leker på kottebanan 
och går en liten runda i skogen. Anmäl på lista.  

9/6: Polisen besöker oss och berättar om läget i Söderköping. Hur vi kan bygga goda relationer och förebygga 
otrygghet och kriminalitet. 

16/6: Midsommarfest! Anmäl på lista. 

23/6: Utflykt! Om väder och vind tillåter går vi till Friluftsbadet tillsammans. 

                Följ oss på vår facebooksida: söderköpings familjecentral 

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

 

 


