
Familjecentral 
med öppen 
förskola

en mötesplats för barnfamiljer i Kiruna



Vi finns här för er

Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas utan att boka tid.

Öppna förskolan är Familjecentralens centrala samlingspunkt.

Syftet är att skapa gynnsamma förutsättningar och kunna erbjuda barn och familjer lättillgänglig och god 
service.

Här kan man knyta vänskapsband och här finns stöd att få utifrån samverkan med barnhälsovård, mödravård 
och socialtjänstens öppenvård.

Samverkansaktörerna kan finnas på plats på öppna förskolan, vid angivna tider. 



Öppen förskola 

Öppna förskolan är en pedagogiskt ledd mötesplats för barn 0-6 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Här 
kan du umgås och utbyta erfarenheter med andra föräldrar/vuxna.

En öppen förskola är en öppen form av barnverksamhet, där barnen inte är inskrivna, utan föräldrarna väljer själva när 
och hur ofta barnen deltar.

Till öppna förskolan kan föräldrar och barn komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra 
familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar 
familjepedagog och ibland finns det planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, till exempel sångstunder. Du har 
själv ansvar för barnet när ni är här.

Öppna förskolan vill utveckla och stimulera barns och vuxnas lek, fantasi och kreativitet. Kom gärna med egna idéer 
och förslag för vår verksamhet bygger på allas medverkan

Du som förälder kan följa Kiruna kommuns instagramkonto ”Öppen förskola” för att få mer information.



Familjecentralen är unik

En familjecentral är unik på så sätt att vi som arbetar här lättare kan samarbeta och hitta lösningar för olika 
behov. 

Detta underlättar för familjer att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå.

Allt arbete på en familjecentral är inriktad på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga 
sådant som kan leda till problem eller ohälsa. 

Det gör vi genom att:

- Finnas tillgänglig som nära mötesplats

- Stärka det social nätverket runt familjer

- Skapa arbetsformer där familjer är delaktiga

- Erbjuda lättillgängligt stöd

- Vara ett kunskaps och informationscentrum

- Utveckla god service för er som tar dela av verksamheten



Samverkansaktörer 

Mödrahälsovård, barnhälsovård och Socialtjänstens öppenvård

Barnmorskor och distriktssköterskor deltar efter önskemål och behov, till exempel vid tematräffar och 
gruppaktiviteter. 

Familjebehandlare närvarar regelbundet vid öppna förskolan. 

Vi finns där så att du som förälder kan ställa frågor om sådant som är viktigt för dig. 

Vi bidrar med kunskap om barns hälsa och utveckling, föräldraskap, föräldrars samarbete och relationen barn 
och föräldrar. 

Vi ger praktiskt samhällsinformation och vägleder och underlättar i kontakten med andra myndigheter. 

Du har möjlighet att få enskild vägledning om du önskar detta. 



Kiruna 
Familjecentral

Öppna förskolan ligger på 
Högalidsgatan 1, bottenplan. 

Öppet:

Tisdag – onsdag – torsdag 

Kl. 8.30-11.30

Telefon: 073-0615498

Instagram:

#familjecentralenkiruna


