
Familjecentralen Nyckelspiken finns på 

Storgatan 20 i Bengtsfors 

Öppen förskola Nyckelspiken 

Måndag: 09.00-13.00 0-6 år 

Onsdag: 09.00-13.00 0-1,5 år 

Fredag: 09.00-12.00 0-6 år 

 

Kontaktinfo: 

E-post: familjecentralen.nyckelspiken@bengtsfors.se 

Telefon: 0531-52 62 98 alt. mob: 070-983 28 83 

Sociala media: 

: nyckelspiken 

: Familjecentralen Nyckelspiken 

Hemsida: 

www.bengtsfors.se sök Familjecentralen Nyckelspiken 
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Om Nyckelspiken 

 
Familjecentralen Nyckelspiken är en 

mötesplats för barn i åldern 0-6 år och 

deras föräldrar.  

 

Här finns möjligheten att: 

 sjunga och röra på sig 

 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 

 ställa frågor som rör ditt barns utveckling och hälsa 

 fika tillsammans, fikar gör vi vid bordet. 
 

När du besöker oss har:  

 du ansvar för ditt barn vid lek, fika och toalettpaus. 

 du ansvar tillsammans med ditt barn för att plocka upp efter er 

innan ni går hem. 

 du en mobilfri stund. 

 

Vi vill att du fyller i besöksstatistiken innan du går. 

Fika kostar 20:- men en kopp kaffe eller te kostar inget. (Barn fikar gratis) 

Har du/ni allergier har vi alltid mjölkfria produkter, vi har också glutenfritt 

bröd  i frysen, säg till så plockar vi fram. OM du glömmer en blöja har vi en 

extra som du kan få. 

 

Välkommen! 

 

Ku saabsan Nyckelspiken 

Xarunta qoyska ee Nyckelspiken waa goob kulan oo loogu tala galay carruurta 

da`doodu tahay 0-6 sano iyo waalidkood. 

Waa tan fursad si: 

     heeso iyo dhaqaaq 

     la kulan carruurta kale iyo waalidiinta 

 Ciyaar iyo isdhaafsiga khibradaha 

     kaqeyb gal bulshada iyo nashaadaadka 

  Ka hel talo iyo taageero arrimaha la xiriira carruurta iyo qoysaska 

  Wedii su,aalo taas oo la xirirta horumarka canugaaga iyo cafimaadkiisa 

     waan ku wada qaxweysaneenaa miiska 

 

Markii aad nagu  soo booqato  halkaan, 

 Adiga ayaa mas'uul ka ah cunuggaaga inta lagu jiro ciyaarta, kafee iyo 

nasashada suuliga. 

    Adiga ayaa mas'uul ka ah adiga iyo ilmahaagaba inatadan  guriga adin ku celiya  

        Wax walbo meshii logu talagaley 

    adiga waxaad heli kartaa  daqiiqad  bilaash ah oo moobiil ah. 

 
Waxaan rabnaa inaad buuxiso tirakoobka booqdaha kahor intaadan tagin. 

Qaxwaha waa 20 karoon - laakiin koob qaxwo ama shaah ah lacag la'aan. 

(Caruurtu waa bilaash) 

Haddii aad xasaasiyad qabtid, had iyo jeer waxaan haysanaa alaabooyin aan caano 

lahayn. 

Rootida gluten-ka aan lahayn ayaa ku jira qaboojiyaha iyo xoogaa buskud ah oo ku 

jira armaajo, dheh waanu soo qaadan. HADDII aad illowdo xafaayad, waxaan 

haynaa dheeraad ah oo aad heli karto. 

Ku soo dhawow! 

 


