
Om Nyckelspiken

Familjecentralen Nyckelspiken är en mötesplats för barn i åldern 0-6 år och deras 
föräldrar

Vi har öppet måndagar och onsdagar mellan klockan 09.00-13.00

Måndagar: Öppen förskola (för hemmavarande barn upp till 6 år)

Onsdagar: Baby Café (Öppen förskola)

Här finns möjligheten att:

♥ träffa andra barn och föräldrar
♥ leka och utbyta erfarenheter
♥ delta i gemenskap och aktiviteter
♥ få råd och stöd i frågor som rör barn och familj
♥ väga och mäta barnen
♥ delta i babymassage
♥ fika tillsammans 

Familjecentralen Nyckelspiken är ett samarbete mellan Bengtsfors kommun och 
Närhälsan, Det vill säga ett samarbete mellan den öppna förskolan, 
mödravårdscentralen, barnavårdscentralen samt IFO (individ och familjeomsorgen).

När du besöker Nyckelspiken

När du besöker oss på Nyckelspiken tillsammans med ditt/dina barn vill vi gärna att 
du:

♥ frågar oss om du undrar över något
♥ tar ansvar för dig och ditt/dina barn
♥ fikar i fikarummet
♥ fyller i besöksstatistiken
♥ hjälper till att plocka i ordning tillsammans med ditt barn när dagen är slut
♥ har en mobilfri stund.

En dag på Nyckelspiken

09.00 Nyckelspiken öppnar

10.00 Samling med sånger, ramsor och sagor.

10.00-12.00 Fika finns i fikarummet.

13.00 Nyckelspiken avslutas för dagen. 

Vi finns på Storgatan 20.

Telefonnummer: 0531- 52 62 98 eller 070-983 28 83

Vi finns på Facebook: Familjecentralen Nyckelspiken.



Ku saabsan Nyckelspiken 

Familjecentralen Nyckelspken waa goob kulan oo loogu talagalay carruurta 
da'doodu tahay 0-6 sano iyo waalidkood 

Waxaan furantahay Isniinta iyo Arbacada sacadu markey tahay 9.00-13.00  dugsi 
xananad ologu tala galay caruurta  dadodu tahay  0-6år  

xanaanada xafiskeda wuxuu furan yahay Arbacooyinka: Baby café 0-1 år 

Waa kuwan: 

 waxay la kulmaan caruur kale iyo waalidiin 
 Ciyaar iyo is dhaafso waaya-aragnimada 
 Ka qaybqaado dabeecadaha iyo dhaqdhaqaaqyada 
 Ka hel talo iyo taageero ku saabsan arrimaha carruurta iyo qoyska 
 U miisaamee oo cabbir carruurta 
 Ka qayb qaado miiska ilmaha 
 Wadajir,  aan uk wada  cabenaa qakhwo  iyo shaah   

Familjecentralen Nyckelspiken waa iskaashi ka dhexeeya kammunka  bengtsfors 

Waxay u baahan tahay in la sheego iskaashi ka dhexeeya xanaanada furan, 

Xarunta Umusha, iyo Carruurta ee shoshiyaalka IFO (Daryeelka Shaqsiga iyo Qoyska) 

Hadad soo bopaneysid wuu ku furan yahay  soo dhawaaw      

 Markaad isu timaado, adiga iyo caruurtaada way noo waydiisan karaan wixii 
su'aalo ah ee aad qabi karto. 

 Ka qaadashada masuuliyada adiga iyo carruurtaada 
 qolka  qaxwada 
 markaad nasoo Booqatid  waxan  ka caawinaynaa  sida loo buuxsado  wixii 

waraqo ah  
 waxaan kalo kaa cawin laheen sidi aad u qabsan lahed kalkaaliso 
 ma jiraan telefoonada gacanta 

Saacadaha maalmaha  

Furan 09.00 

Ururinta heesaha, mawduucyada iyo sheekooyinka caanka ah. 

Fika waxaa laga helaa qolka quraacda. 10:00 ilaa 12:00 

Waxay dhamaataa maalinta, 13.00 

Waxaanu ku yaalaa waddada wayn storgatan 20. 

lambarka taleefanka 0531-526298 ama 0709832883 

Waxaan ku jirnaa facebook :Familjecentralen Nyckelspiken 


