
Program sommaren 2022

MAJ
Vecka 18  Laga mat i timmerkojan.
Vecka 19 Arbete på gården.
Vecka 20 Sagor och berättelser från förr.
Vecka 21 Sjukhuslek – djur och dockor  
behöver hjälp att bli friska.

JUNI
Vecka 22 Stora Vårtvätten.
Vecka 23 Trädjuren på väg till Buan  
– Buföring. 
Vecka 24 Käpphästar på grönbete.

Var uppmärksam på att det kan förekomma 
extra stora grupper måndagar och onsdagar 
vecka 18 till 24 då Jamtli öppna förskola 
är bokningsbar för förskolegrupper mellan 
klockan 9 och 12. 

Mer information
Titta på www.stromsund.se för aktiviteter.

PROGRAM
Sommaren 2022 

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

JAMTLI ÖPPNA FÖRSKOLA  
I STRÖMSUND  
 
 

Storstugan på Ströms hembygdsgård, 
Strömsund
Öppettider vecka 18–38: Måndag, tisdag, onsdag 
kl. 9–13.

Sommaröppet i storstugan, lek och skapande
Särskilda öppettider vecka 25–34: Tisdagar, ons-
dagar och torsdagar kl. 11–15. 

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER:
• Sångstunder och sagostunder.

Målsättningen är att levandegöra vår historia. Vi 
”leker oss till” kulturhistoriska upplevelser. Här 
möts flera generationer!

Bra information
• Öppna förskolan är gratis och riktar sig till barn 

0–6 år, alla åldrar är dock varmt välkomna!
• Ingen föranmälan. Kom och gå när du vill.
• Du ansvarar själv för de barn du tar med.
• Te, kaffe och tunnbrödsstut att köpa, obs kontant! 
• Micro finns om du vill värma medhavd lunch. 
• Ta med inneskor. Miljön är inte allergisanerad. 

Anmäl dig och håll dig uppdaterad bland vänner  
på Facebook-gruppen Jamtli Öppna förskola. 

http://www.stromsund.se


Ströms hembygdsgård
– ett friluftsmuseum vackert beläget vid Ströms Vattudal

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

Några arrangemang på hembygdsgården i sommar:

• Nationaldags- och midsommarfirande.

• Slöjdmässa med lokala hantverk 20 juni–14 augusti.

• Dunderveckan 3–7 juli. 

• Strömskvällar med sång och musik.

• Utställningar.

• Kafé Tomten med luncher och gofika. 

Läs mer om aktiviteter, evenemang och öppettider på vår 
Facebooksida eller webb www.hembygd.se/strom

Väl mött!

Skapa en härlig  
upplevelse i sommar!
Vill du, tillsammans med dina 
barn eller barnbarn, göra en 
fantastisk tidsresa? 

Besök Jamtli öppna förskola i Ström-
sund på Ströms hembygdsgård. En 
satsning där kommunen arbetar 
med kulturarvspedagogik. Vi driver 
och finansierar den öppna försko-
lan i samarbete med Jamtli öppna 
förskola.

hälsar Agneta, Victor, Lukas och Karin

Kontakt:  
agneta.bergstrom@stromsund.se

Strömsunds kommun 
Box 500, 833 24 Strömsund  

växel 0670-161 00 
www.stromsund.se 

www.facebook.com/stromsundskommun

Mae råkes!

 

-          Strömskvällar (sång/mu-
sik)
-          Utställningar
 
Du får gärna ta med hemsides-
dress www.hembygd.se/strom

http://agneta.wallberg@stromsund.se
http://www.stromsund.se 
http://www.facebook.com/stromsundskommun

