MÖTESPLATSER FÖR DIG
MED SMÅ BARN HÖSTEN 2016
Ge ditt barn 100 möjligheter
Välkommen på föreläsning och fika! Tre tillfällen för dig med barn under 1 år.
Plats: Annexet, Mölndals stadsbibliotek. Göteborgsvägen 21
Kostnad 25 kr (för fika).
Föranmälan tfn 031-315 16 00. Begränsat antal platser.

Språket och boken

Små barn och skärmtid

Möt Ann-Marie Körling, pedagog, författare,
skoldebattör och bloggare, som pratar om
glädjen och vikten av att läsa tillsammans med
sitt barn.

Föreläsning med Veronica Bohlin, leg. barnsjuksköterska
BVC Lillugglan, där vi pratar om små barn och skärmtid.

Torsdag 10 november kl 10.30–12.00

Onsdag 28 september kl. 10.30–12.00

Aktiva val

Eva Lindholm, journalist och genusvetare, pratar om
vardagens jämställdhetsutmaningar med fokus på barn
och barnuppfostran. Krigsspel eller Barbie, rosa eller
blått, hockey eller balett? Hur ser vi vuxna på de val
som görs och hur kan vi som föräldrar/vuxna i barnets närhet vidga barnens värld? Vilken betydelse har
det och varför är det viktigt?

Onsdag 12 oktober kl 10.30 – 12.00
Reservation för ev. ändringar.

Balltorp - Peppareds Torg 2B.
Kontakt: caroline.wikstrom-collin@molndal.se
0707-69 05 72
Ryet - Rygatan 12.
Kontakt: eva.britt.larsson@molndal.se
0707-69 06 96.
Kållered - Vommedalsvägen 94.
Kontakt: lise-lotte.djerf@molndal.se
0708- 78 58 97
Lindome - Familjecentralen Fyrklövern,
Almåsgången 7.
Kontakt: christina.carlsson01@molndal.se
0731-46 33 83
lena.liedberg@molndal.se
031-795 13 15
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Öppna förskolan är en träffpunkt för barn upp till

sex år tillsammans med föräldrar. Hit kan ni komma för att leka och
umgås med andra barn och vuxna. Du som vuxen har huvudansvaret
för ditt barn men ställer också upp för de andra barnen. Kom gärna
med förslag på vad vi kan göra tillsammans! Du behöver inte anmäla
dig.Verksamheten är gratis.Varje dag har vi en sång och rytmikstund
tillsammans.
Babyöppet är för dig som har barn under ett år. Vi talar om
föräldrarollen, barns behov och annat som du som förälder
tycker är viktigt att samtala om.
Öppettider finns på molndal.se, sök på
öppna förskolor.

Öppen förskola - Svenska kyrkan

Se www.svenskakyrkan.se och sök på församling:
Fässberg, Lindome, Kållered och Stensjön för mer info.

