
PROGRAM
Hösten 2018

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

JAMTLI ÖPPNA FÖRSKOLA
Onsdagar och torsdagar kl 9–12, fredagar kl 9–15
Jamtli Öppna förskolas målsättning är att levandegöra 
vår historia. Vi ”leker oss till” kulturhistoriska upp- 
levelser. Här möts flera generationer – ta gärna med 
mor- och farföräldrar!
• Prova-på-aktivitet kl 9–10.45, fredagar även kl 13–14. 
• Sångstund för alla med våra tovade djur kl 11 och  

fredagar även kl 14.  
• Sagofällen för barn från 3 år.
• Möjlighet till utelek.

Bra att veta
• Öppna förskolan är kostnadsfri.
• Den är avsedd för barn 0–6 år men alla åldrar  
  är välkomna.

• Ingen föranmälan. Kom och gå när du vill.
• Du ansvarar själv för de barn, egna eller andras,  
 som du tar med till Jamtli. 

• Frukt, kaffe och te finns att  
 köpa. Ta med kontanter! 

• Tunnbröd från Jamtlis  
 bakstuga. Micro finns för  
 t ex medhavd lunch.

• Ta med inneskor. Tänk på  
 att miljön ej är allergisanerad. 

Matsäcks-tips för Öppna Förskolans besökare
Medhavd matsäck kan ätas i Hackåsgården ons– 
tors t om kl 11.45 och fredagar t om kl 14.30.

Tillgänglighetsanpassad toalett med  
stort skötbord finns i Hackåsateljén.

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

SEPTEMBER 
5–7 Höstpremiär i ullens tecken – besök av fåret  
 Ulla från Näsladugården som klipps.
12–14 Vi kardar och spinner fårets ull.
19–21 Prova tova fårets ull.
26–28 Mikaeli-trädjuren på hemväg från  
 buan/fäboden.
OKTOBER 
3–5 Linlandet är skördat – kom och gör en  
 linbukett. 
10–12 Vi hälsar på i Nationalmuseum Jamtli och  
 tittar på konsten och skapar i Konstateljén.  
 Hackåsgården stängd.
17–19 ”Följ med till barnbokens värld” 
 – popupbibliotek på fredag i  
 samverkan med Östersunds bibliotek.
24–26 Vi kärnar smör och prövar smörlyckan.
29–31 Höstlovskul! Öppet hus måndag–torsdag  
 kl 10–15. Se särskilt program. Aktiviteter för  
 stora och små. Fika, sång- och sagostund  
 erbjuds ej.
NOVEMBER 
1 Höstlovskul! Öppet hus måndag–torsdag  
 kl 10–15. Se särskilt program. Aktiviteter för  
 stora och små. Fika, sång- och sagostund  
 erbjuds ej.
7–9	 ”Upptäck	fjället”–	på	fisketur	i	museets	 
	 utställning.	Aktiviteter,	fika,	sång-	och	 
 sagostund i museet.  
14–16 Inspirationsdagar i tidsresans metod.  
 Föranmälan krävs. Öppna förskolan stängd.
21–23 Stora plättlaggsdagen med snömos.
28–30 Vi trycker till med stämplar.
DECEMBER 
5–6 Pepparkaksbak från förr. 
7–9 Julmarknads dagar med öppet hus i  
 Hackåsgården. Obs! Fredag öppnar jul- 
 marknaden från kl 14 lörd–sön från kl 11.  
 Entré för vuxna, gratis för barn.  
 Fika, sång- sagostund erbjuds ej.
12–14 Julavslutning med julpyssel från förr.

Besök gärna Jamtli Öppna förskola i Strömsund. 
Nytt för i år: lekvänliga handelsbodar från förr. 
Mer information, se www.stromsund.se



Jamtli öppet: tisdag–söndag kl 11–17 
Även öppet måndagar under skollov 

Jamtli Öppna förskola drivs av 
Östersunds kommun i samarbete 
med Jamtli.

Mae råkes! 
hälsar Pia Larsson Fors, Irene Nilsson och  
Britt-Marie Borgström på Jamtli.
Kontakt: britt-marie.borgstrom@jamtli.com, 070-628 79 47

Program att boka – gratis
Erbjudande till förskolegrupper, förskoleklass och särskola i Jämtlands län

Tel. 063-15 01 00  
Östersund www.jamtli.com

Tidsskutt 
Vänder sig till de yngre barnen inom förskolan. Programmet är 1,5 timme på tisdagar. 
September: Vi hälsar på i fem myror- parken. I programmet fokuseras på Begreppsbildning 
och Lek inom språk.
Oktober-November: Vi går på konstmuseum. Nationalmuseum Jamtli är äntligen klart, följ 
med på en lekfull och frågvis stund bland konsten! Hur gör man när man går på konstmuseum? 
Varför får man inte röra? Vi pratar om vad vi ser i konsten, vi räknar, letar färger och stimulerar 
språket. Vi använder vår fantasi och gör sedan egna konstverk i Konstateljén. 
Bokning och frågor: pia.larssonfors@jamtli.com

Lek- & lärmiljöer
Lek- och lärmiljöer som passar för matte- och språklekar. Vi leker oss till kulturhistoriska  
upplevelser. Lekmiljöer för spontan lek året runt – alla kan bokas gratis.
Bokning och frågor: pia.larssonfors@jamtli.com

Lekfjöset med trädjur och höhopp
Öppet tisdag–fredag kl 09.00–14.00.
Förbehåll: Under förmiddagar onsdag, torsdag och hela fredag är Lek-fjöset reserverat främst  
för Jamtli Öppna förskola.

Julvandring ute i Jamtlis gårdar – favorit i repris!  
En spännande vandring i juletid under drygt 200 år. Möt personer från olika tidsepoker och 
sociala miljöer där folktro och jultraditioner levandegörs. 17–20 december. Från 5 år.
Bokning och info, e-post: mikaela.gustafsson@jamtli.com

Höstens tema: Julfirande förr
Föreläsningar och workshop: 
• Tidsresan i teori och praktik från  
 5 år till och med  högstadiet.
• Julförberedelser i ”slott och koja”  
 med julpyssel från förr.
• Folktro och jultraditioner.
• Sagor och  berättande med jultema.
• ”Pröva på en ”jultidsresa”.
Anmälan och information: britt-marie.borgstrom@jamtli.com

Vi vill inspirera pedagoger inom 
förskola, skola och museer/hem-
bygdsföreningar att göra sina egna 
tidsresor till förr i tiden! Hur kan 
man använda sin egen skolgård/försko-
la, hembygdsgård eller kulturmiljö till 
tidsresor? Vi från Jamtli kan stötta med 
kurser/nätverksträffar, faktamaterial 
och utlån av rekvisita till olika tidsrese-
teman. Inspirationsdagar i Tidsresans 
metod ons 14 nov–tors 15 nov.

Skapa dina egna tidsresor!


