
Välkommen till oss!



Öppna förskolan Skeppet är en mötesplats där du  
och ditt barn kan träffa och lära känna andra barn och 
vuxna. Även far- och morföräldrar och andra anhöriga 
är välkomna att besöka Öppna förskolan med barnet.

Öppna förskolan drivs av Vaxholms stad och är avgiftsfri.  
Det behövs ingen föranmälan, utan du kommer och går  
när det passar dig under våra öppettider.

Här erbjuds både roliga aktiviteter och stöd i föräldraskapet,  
under ansvar av vår förskolepedagog som har lång erfarenhet  
och sekretess. Enklare fika, frukt och mellanmål  
finns till självkostnadspris.

Exempel på aktiviteter
• Lek- och sångstunder 

• Målning

• Bakning 

• Sagoläsning

• Inlämning och försäljning  
av secondhandkläder

• Korvgrillning i Ullbergska parken

Exempel på stöd i föräldraskapet
• Erbjudande om olika föräldragrupper  

i samarbete med BVC

• Möjlighet att delta i ABC:s föräldrastödsprogram  
(läs mer på www.allabarnicentrum.se)



Du kan besöka Öppna förskolan måndag till fredag året om, med  
undantag för några veckor under sommaren och i samband med jul  
och nyår. Du hittar mer information om detta på www.vaxholm.se,  
där vi även publicerar nedan schema samt eventuella extra aktiviteter.  
Du hittar också aktuell information på vår anslagstavla i entrén.

Ordinarie öppettider och aktiviteter

Måndag
kl. 9–12 Sångstund kl. 10

kl. 13–16.30 Sångstund kl. 14

Tisdag

kl. 9–12
Sångstund kl. 10

Småbarnslunch kl. 11

kl. 13–16.30
Träff för barn 0–1 år

Sångstund kl. 14

Onsdag kl. 9–12
Föräldragrupper  
pågår samtidigt

Torsdag
kl. 9–12 Sångstund kl. 10

kl. 13–16.30 Sångstund kl. 14

Fredag kl. 9–15

Korvgrillning i Ullbergska parken  
kl. 11 (gäller mars–oktober)

Sångstund kl. 10 och 14

Vi har öppet vardagar



För mer information

Vill du veta mer om Öppna förskolan Skeppet?  
Välkommen att kontakta eller besöka oss!

Susanne Norin, förskolepedagog  
Telefon: 08-522 428 99 
E-post: susanne.norin@vaxholm.se

Besöksadress: Ullbergsvägen 1A 
(buss 670 – hållplats: Timmermansvägen)

På www.vaxholm.se under fliken  
Barn och utbildning, Förskola och  
pedagogisk omsorg hittar du också  
mer information.

www.vaxholm.se
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