
www.tidning.netUpptäck Tierp12

  www.tierp.se Upptäck Tierp

www.tidning.net Upptäck Tierp 13

Upptäck Tierp   www.tierp.se

I våras öppnade Tierps första öppna 
förskola i kommunal regi på tio år.

– Det är bara början, nu samlar vi 
resurserna och etablerar en famil-
jecentral för Tierpsborna, säger för-
skolelärare Gitt Näsberg, 

I december fylls det nya huset vid Björkgår-
den. Förutom de två förskoleavdelningarna 
Fjärilen och Nyckelpigan, varav den senare 
fl yttar dit från Fågelvägen, kommer huset att 
inhysa öppen förskola, enheter för barn- och 
mödrahälsovård samt socionomer som kom-
mer att arbeta förebyggande. Familjcentralen 
blir även en samlingspunkt för dagbarnvår-
darna.

– Vi är till för alla 
småbarnsföräldrar 
i Tierps kommun. 
Genom att öka 
t i l lgä ng l ig he t en 
hoppas vi kunna ge 
det förebyggande 
stöd och de goda 
råd många känner 
att de behöver som 
småbarnsföräldrar, 
förklarar Gitt Näsberg som även är husets 
kontaktperson.

Viktig träffpunkt 
På öppna förskolan i Tierp ges inte bara en 
möjlighet för småbarnen att leka och träffa 
andra barn, det är lika mycket en träffpunkt 
för småbarnsföräldrar.

– Som föräldraledig är det inte ovanligt att 
man har ett underskott av vuxenkontakt. Det 
är också ett bra tillfälle att prata föräldraskap 

Familjestöd på Björkgården
Ny familjecentral i Tierp för lek, pedagogik och stöd
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Stoj och stim 
för små som för 
stora. Öppna för-
skolan i Tierp är 
en träffpunkt lika 
mycket för små-
barnsföräldrar 
som för småbar-
nen. Fikastunden 
är viktig när 
erfarenheter 
utbyts.

Oftast får man mer tid över att prata med någon annan vuxen på öppna förskolan där barnen 
har andra barn att leka med. På bilden mammorna Viktoria Härdin och Eva Birgersson till-
sammans med barnen Alina och Wilma. I bakgrunden öppna förskolans kontaktperson Gitt 
Näsberg. I spegeln skymtar Alicia förbi. 

och småbarnsbekymmer med andra i samma 
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På öppna förskolan fi nns möjlighet för barn 
och vuxna att sjunga, läsa barnböcker och 
leka tillsammans. Men det fi nns också annat 
som drar.

–  Lika viktigt är noga fi kat, tror Gitt.
Öppna förskolan har även uteverksamhet. Var 
någonstans? Det bestämmer föräldrarna som 
efter behov ska styra inriktningen.

Gärna mer män
Varje dag som öppna förskolan har öppet 
kommer ett 15-tal föräldrar till Björkgården. 
En av dessa som tittar in i bland är Mikael 
Kjettselberg med 1,5 åriga dottern Tindra.

– Jag är föräld-
raledig varannan 
vecka. Vi går ofta 
hit. Det är kul att 
se barnen leka till-
sammans, även om 
de yngsta barnen 
leker mer bredvid 
varandra än med 
varandra. Men det 
är viktigt det också. 
Jag trivs mycket bra 

här även om det lite dåligt med andra män.
När kommuntidningen hälsade på var Mikael 
ensam pappa.

– Fördelen med att gå hit är också den att 
Tindra känner sig mer hemma i miljön. Hon 
ska börja skolas in hos en dagmamma här i 
december.

Fakta Öppna förskolan:

Öppna förskolan i Tierp är en träffpunkt där vuxna och barn (0-6 år) ges möjlighet till olika 
aktiviteter och gemenskap. På öppna förskolan, med minst en anställd personal, kommer 
föräldrar och barn tillsammans. Öppna förskolan är öppen tisdag, torsdag och fredag kl.9-
12. Dessutom håller man öppet för babycafé varje tisdag kl. 13-15 riktat till barn under ett 
år och deras föräldrar.

Verksamheten är kostnadsfri för alla berörda i hela Tierps kommun.


