
JUNIBACKEN
SEKTORN FÖR VÄLFÄRD OCH OMSORG

Öppna förskolan 
Junibacken
Öppna förskolan Junibacken är 
en avgiftsfri mötesplats för yngre 
barn och deras föräldrar. Här har 
du möjlighet att träffa och utbyta 
erfarenheter med andra föräldrar 
samt ge ditt barn möjlighet att 
leka med andra barn. Vi erbjuder 
musikstunder, babymassagegrupper 
samt tematräffar. 

Öppna förskolan Junibacken
En mötesplats för Sundbybergs  
yngre barn och föräldrarSundbyberg växer med dig!

08-706 80 00
SUNDBYBERG.SE



Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverk-
samhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskolan 
samt till föräldrar eller andra vuxna som själva tar ansvar för 
sina barn under vistelsen på öppna förskolan. 

Junibacken
Öppna förskolan Junibacken är en avgiftsfri mötesplats för yngre barn 
och deras föräldrar. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfaren-
heter med andra föräldrar samt ge ditt barn möjlighet att leka med 
andra barn. Vi har musikstunder, babymassagegrupper, tematräffar, 
SFI har drop-in för föräldralediga som vill studera svenska samt 
riktade grupper i samarbete med BVC. 

På Junibacken träffar du två förskollärare med lång erfarenhet av 
barn. Tillsammans kan vi dela erfarenheter, tankar och idéer. Hos oss 
blir alla en resurs för varandra.  

Välkommen till öppna 
förskolan Junibacken!

Mål

• Ge barn och deras föräldrar möjlighet att  
stärka sina sociala nätverk.

• Skapa samarbetsformer där föräldrar och  
barn är delaktiga.

• Stödja ett jämställt föräldraskap.

• Fungera som ett kunskaps- och informationscentrum.

• Vara tillgängliga och ge god service.

• Erbjuda anpassade tjänster som ger förutsättningar för 
en god hälsa och välbefinnande för barn och föräldrar.

Förebyggande samtal
Föräldraskapsstödjare erbjuder samtalsstöd till föräldar.  
Du kanske har funderingar över ditt barn eller föräldra-
skapet. Du är välkommen att boka tid för enskilda och 
kostnadsfria samtal. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss på oppnaforskolan@sundbyberg.se

Psst!  
Våra öppettider  
hittar du på: 
sundbyberg.se/ 
junibacken

ADRESS
Kasernvägen 3
17459 Sundbyberg

 
TELEFON
08-706 87 07


