Fredagsinspiration!
för grupperna i Språkträning och Samhällsorientering för Föräldralediga i Studieförbundet Bilda Sydväst i
samarbete med Ale kommun och Göteborgs Stad – Öppna förskolan Opaltorget, Öppna förskolan i Lundby och
Öppna förskolan i Backa.

Varje fredag det här året (2021) kommer vi att få möjlighet att träffas digitalt - alla grupperna
tillsammans. (Även de som ska starta i andra städer i Västra Götaland, Halland och Skåne)
Vi kommer att:
- träffa personer som berättar om saker som är viktiga att veta som förälder i Sverige.
- träffa intressanta personer som berättar vad de jobbar med.
- få lära oss vad vi kan göra när föräldraledigheten är slut.
- lyssna på musik, titta på teater och sjunga tillsammans med barnen.
- få pyssla och göra roliga saker tillsammans – både barn och vuxna.
- lära känna andra föräldralediga utanför vårt område.
Under våren och sommaren har vi valt att göra aktiviteter som passar barnen och till hösten kommer
vi att blanda ämnena lite mera.
Klart program:
21 maj
Vi sjunger barnens favoritsånger!
28 maj
Sjung och dansa med Noomi och Zakia
NÄR: Varje fredag 11.00-11.45 från 7 maj, till december 2021
VAR: På Zoom, det går att logga in från 10.55.
VEM: För dig som är föräldraledig och vill lära dig mer svenska och om det svenska samhället
Anmälan:
- Du som är med (eller varit med i någon av våra grupper i Tynnered, Lundby, Backa och Ale)
får inbjudan med Zoomlänk av din gruppledare – Du behöver inte anmäla dig! Det är bara att
logga in på länken från 10.55.
-

Har du inte varit med i våra grupper än, men vill vara med?
Anmäl dig till noomi.gustafsson@bilda.nu eller på 0767-215357 så får du länken skickad till
dig.

Tips! Har du inte Zoom på din telefon eller dator så ladda ner den innan tillfället, så du vet att det
fungerar. Om tekniken inte skulle fungera för dig, ring Noomi på 0767-215357!

Varmt välkommen att vara med!
//Noomi och Zakia

Fridayinspiration!
for the groups in Language Training and Civic Orientation for Parental Leave in Studieförbundet Bilda Sydväst in
collaboration with Ale municipality and the City of Gothenburg – Open the preschool Opaltorget, Open
preschool in Lundby and Open preschool in Backa.

Every Friday this year (2021) we will have the opportunity to meet digitally - all the groups together.
(Also, those that will start in other cities in Västra Götaland, Halland and Skåne)
We will:
- meet people who tell us about things that are important to know as a parent in Sweden.
- meet interesting people who tell us what they work with.
- learn what we can do when parental leave is over.
- listen to music, watch theatre and sing along with the children.
- get to do fun things together – both children and adults.
- get to know other parental leave outside our area.
During the spring and summer, we have chosen to do activities that suit the children and in the
autumn, we will mix the topics a little more.
Ready program:
May 21
We sing the children's favorite songs!
May 28
Sing and dance with Noomi and Zakia
WHEN: Every Friday 11.00-11.45, from 7 May to December 2021
WHERE: On Zoom, you can log in from 10.55am.
WHO: For those who are on parental leave and want to learn more Swedish and about Swedish
society.
Sign up:
- If you are a member (or have been in one of our groups in Tynnered, Lundby, Backa and Ale)
you will receive an invitation with Zoom link from your group leader – you do not need to
sign-up! Just log in to the link from 10.55am.
-

Haven't you been in our groups yet, but want to join?
Sign up for noomi.gustafsson@bilda.nu or at 0767-215357 and you will have the link sent to
you.

Hint! If you do not have Zoom on your phone or computer, download it before the moment, so you
know it works. If the technology didn't work, call Noomi at 0767-215357!

Welcome to join us!
//Noomi and Zakia

