
Samarbetspartners: 
ABF Malmö och  
Rädda Barnen

Fyll i anmälningsblanketten på andra 
sidan, klipp ut och lämna till 

Multiteket. 

OBS, alla kurser har begränsat antal platser!
Bekräftelse av kursplats ges via telefon eller e-post.

Föräldrar eller annan vuxen är välkomna vid 
första kurstillfället.

        www.multiteket.se     040-53 97 49 // 0761-35 34 00  info@multiteket.se

   MASSOR AV

PÅ VÅRBOGÅRDEN

F R I A  K U L T U R A K T I V I T E T E R
F Ö R  B A R N  O C H  U N G A

ÖPPET HUS // PROVA PÅ MÅNDAG 27/1

MELLANSTADIET  16.30-19.30
Prova på en kurs, kom på fika, 
ställ frågor, lär känna våra ledare 
och se hur vi har det på Multiteket!

ÖPPET HUS // PROVA PÅ TISDAG 28/1

LÅGSTADIET  16.00-18.30
Prova på en kurs, kom på fika, 
ställ frågor, lär känna våra ledare 
och se hur vi har det på Multiteket!

Vi hälsar förälder eller annan 
vuxen hjärtligt välkommen 

vid prova på-tillfället!

Tänk på  att anmäla dig i tid!
   Bekräftelse om kursplats 
   meddelas torsdag 30/1.

  START 3 FEBRUARI – AVSLUTNING 19 MAJ

040-53 97 49 // 0761-35 34 00
www.multiteket.se        



KURSPROGRAM VÅREN 2020
MÅNDAGAR

Danslek, årskurs 1–3.   16.00–16.45
Vi dansar och leker till musik. Ledare: Frida.
  
Irave dancecrew junior, årskurs 4–6.   16.50–17.50
För dig som gillar streetdance. Vi dansar fram 
en häftig dansshow! Ledare: Frida. 

Bakstuga, årskurs 4–6.   17.15–18.45
Vi bakar alla möjliga sorters kakor och bakverk. 
Ledare: Vera.

Cirkus, årskurs 4–6.    17.55–18.55
Vi testar på olika cirkusmoment, allt från akrobatik 
till jonglering! Ledare: Frida.

Tjejkväll, årskurs 5–6.   19.00-20.00
Kom och häng med Frida och Vera! Vi snackar, 
pysslar, spelar spel och myser.

Multiklubben 1, årskurs 1–3.    15.30–16.30
Vi hittar på massor av skoj som att pyssla, 
leka lekar, experimentera och baka. Ledare: Vera.

Multiklubben 2, årskurs 1–3.    16.45–17.45
Vi hittar på massor av skoj som att pyssla, 
leka lekar, experimentera och baka. Ledare: Vera.

Onsdagshänget, årskurs 4–6.   18.00–19.30
Vi gör nya spännande saker varje vecka! Vi pysslar, 
bygger saker, bakar och spelar spel. Ledare: Vera.

ONSDAGAR

TISDAGAR

      Kreativ verkstad, årskurs 4–6.   15.30–17.00
Upptäck olika former av skapande! Vi pysslar, 
experimenterar, gör smycken, bygger saker, testar 
lifehacks och olika former av hantverk. Ledare: Vera.

FAMILJEKVÄLL  17.30-19.30
På tisdagkvällar bjuder Multiteket och 

Rädda Barnen in till familjekväll! 

Vi träffas och gör olika aktiviteter, 
föräldrar och barn tillsammans. 
Se programmet för månaden

 på Vårbogårdens Facebooksida:
 ”Vårbogården - vad händer där?”

TORSDAGAR

Teaterlek, årskurs 1–3.   15.30–16.30 
Teater där vi använder oss av hela kroppen och 
massvis av fantasi! Ledare: Vera.

Veras konsthörna, årskurs 4–6.    17.00–18.30
Vi skapar konstverk av allt möjligt, där bara fantasin 
sätter gränserna! Vi målar tavlor, tecknar, gör
skulpturer, jobbar med lera och textil Ledare: Vera.

Lådbilsbygge, årskurs 4–6.   17.30–19.00
Bygg din egen coola och snabba lådbil! 
Ledare: Torgny.

Fridas film– & musikstudio, årskurs 4–6.  15.00–16.30
Skapa och fixa din egen film, musikvideo eller vlogg 
med hjälp av Ipads. Ledare: Frida.

Cirkusakrobatik, årskurs 4–6.   16.30–17.45
Träna på att göra konstnärliga trick med kroppen. 
Vi jobbar tillsammans och bygger mänskliga 
pyramider. Ledare: Frida.

FREDAGAR

 
FACEBOOK: MULTITEKET ARLÖVFÖLJ OSS PÅ

ALLMÄN INFORMATION

TELEFON: 040-53 97 49  //  0761-35 34 00
 E-POST: info@multiteket.se

Fyll i nedanstående blankett och lämna på Vårbogården i Multitekets brevlåda eller till 
Vera och Frida. Du kan även anmäla dig via e-post eller telefon. Kurserna har begränsat antal 
platser, så tänk på att anmäla dig i tid. Sista anmälningsdag är onsdag 29/1. 
Bekräftelse om plats på kursen meddelas via telefon torsdag 30/1.

Om du anmäler dig till en kurs ska du komma varje gång, kan du inte närvara p.g.a. sjukdom 
eller andra skäl ska du meddela det till din ledare via telefon eller e-post.
Är du borta två gånger utan att meddela frånvaron riskerar du att förlora din plats på kursen.
Endast deltagare på Multiteket under kurstillfällena. Syskon eller kompisar får ej följa med. 
Barn som är mellan 6-8 år bör lämnas/hämtas av en vuxen.

Första val: .................................................................................................................................................................

Andra val: .................................................................................................................................................................

Tredje val (i mån av plats): ..............................................................................................................................

Namn: ........................................................................................................................................................................

Adress: .......................................................................................................................................................................

Personnummer: (ex. 980410-2833): ........................................................................................................

Målsmans namn & mobilnummer: ...........................................................................................................

Målsmans e-post: ...............................................................................................................................................

Målsmans underskrift: .....................................................................................................................................
Härmed samtycker jag (målsman) till att Multiteket Burlövs Bostäder och ABF Malmö har rätt att hanterna ovan uppgifter 
samt publicera bild och namn på mitt barn på internet och i trycksaker. Detta samtycke är i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på www.datainspektionen.se.

Klipp ut och läm
na in anm

älningsblanketten till M
ultiteket

ANMÄLNINGSBLANKETT
Skriv kursens namn och lista dem i ordning efter vilken kurs du helst vill gå på.

NY!

OBS! Ingen kursverksamhet på loven, se särskild lovverksamhet på: 

www.multiteket.se

KONTAKT
För en så trivsam och utvecklande miljö 
som möjligt har vi mobilfritt under 
kurserna. Mobilerna förvaras på vårt 
kontor, behöver en deltagare nås 
under kurstid hänvisar vi till 
             Multitekets telefon. 

MOBILFRITT

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL EN KURS:

@

ÖVRIG INFORMATION

TELEFON:  040-53 97 49  //  0761-35 34 00
 E-POST:     info@multiteket.se


