
FEBRUARI
5–7 Vårvinter-premiär med tofsar och bollar  
 till forbondehästar. 
12–14 Vi timrar och bygger.
19–21 Vi hälsar på i museet – samiska  
 utställningen. Aktivitet, sång-/sagostund  
	 samt	fika	i	museet.	Hackåsgården	stängd.
26–28 Bak och smak av gammeldags semlor.

MARS
2–6 Sportlovskul. Öppet hus måndag–fredag  
 kl. 10–15. Se särskilt program. 
 Fika, sång-/sagostund erbjuds ej. 
11–13 Snölek med blåbärssoppa,  
	 Hackåsgården	öppen.
18–20 Vi hälsar på i museet – Bygga broar.  
 Experimentera och upplev brohistoria.  
	 Aktivitet,	sång-/sagostund	samt	fika	i 
	 museet.	Hackåsgården	stängd.
25–27 Våffeldagar med snömos.

APRIL 
1–3 Trä-renar och pigga fjällrävar.
8–9 Kom och gör ditt eget påskris från förr! 
10 Långfredag, stängt.
15–17 Påsklov, stängt.
22–24 Tranan landar med tranbrev.
29–30 Majblommor. Fredag stängt (helgdag).

MAJ
6–8 På spårning efter våren – följ en vårslinga.  
	 Hackåsgården	öppen.
13–15 Överraskningstema – vad kan det vara?
20 Vi hälsar på de nyfödda små i Näsladu- 
 gården. Aktivitet, sång-/sagostund samt  
	 fika	i	Hackåsgården.	Observera	tid	9–15.
21–22	 Helgdagar	–	stängt
27–29	 Hattparad	med	vårfinal.	Kom	och	gör	 
 din egna hatt!

PROGRAM
Våren 2020

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

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

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

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

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. 
Undantag när program genomförs i museet.

Tillgänglighetsanpassad toalett med  
stort skötbord finns i Hackåsateljén.



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 och Britt-Marie Borgström på Jamtli.
Kontakt: britt-marie.borgstrom@jamtli.com

Program att boka – gratis
Förskola, särskola och förskoleklass i Jämtlands län

Tidsskutt – en aktivitet som vänder sig till de yngre barnen inom förskolan.  
Programmet är 1,5 timme på tisdagar. 

Februari: Vi går på konstmuseum 
I utställningen Från gryning till skymning presenteras den spännande tiden kring sekelskiftet 1900. 
Konstnärerna ville upptäcka nya sätt att måla och nya motiv – vilket de gjorde i Frankrike.  
Följ med på ett äventyr bland oändliga skogar, ett trevligt fikakalas, lustiga frisyrer, sura figurer och 
massor av sagor som du säkert känner igen… Därefter eget skapande i Konstateljén. 

Mars/April: Skapa med ull från Jamtlis får 
Kom med din barngrupp för aktivitet och lek i Hackåsgården. Vad använder man ull till, förr-nu? 
Bokning och frågor: pia.larssonfors@jamtli.com

Vårens NYA Tidsresa – Mor Sofia väntar smått – ska det bli en pojke eller flicka? 
Följ med på ett lekäventyr där barn och vuxna antar roller från förr. En tidsresa om de yngsta barnens 
uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro skildras. Empati och inlevelseförmåga stimuleras. 
Tisdagar i maj, kl 9–11 och 12.30–14.30. Från 5 år. Bokning och info: pia.larssonfors@jamtli.com

Lek- & lärmiljöer – Passar för matte- och språklekar. Vi leker oss till kulturhistoriska upplevelser. 
Lill-Thomee 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  
fredagen är Lek-fjöset reserverat främst för Öppna förskolan.

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

Årets tema: ”Lindebarn i Hackåsgården” 
– uppväxtvillkor, omvårdnad, folktro för de allra yngsta
Föreläsningar och workshop: 
• Synen på de yngsta barnen i bondesamhället. 
 Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid  
 Umeå universitet.  
• Tidsresan/Lek  och Lär i teori och praktik från 5 år till  
 och med högstadiet. 
• Workshop: Skötsel, klädedräkt och folktro knutet till  
 det lilla barnet  
• Följ med på tidsresan ”Det väntas smått i Hackåsgården” 
 – ska det bli en pojke eller flicka? ” 

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/för-
skola, hembygdsgård eller kulturmiljö 
till tidsresor? Vi från Jamtli kan stötta 
med kurser/nätverksträffar, faktama-
terial och utlån av rekvisita till olika 
tidsreseteman. Praktik och teori i skön 
blandning. Inspirationsdagar i Tids- 
resans metod 14–15 oktober 2020.

Skapa dina egna tidsresor!

Anmälan och info: britt-marie.borgstrom@jamtli.com


