
 FREDAG 21/10
11.15 - 11.45 
Resa från befruktning 
till framtiden 
Går det att skydda 
mitt barn från att 
utveckla allergi? 

Värd: Allergiexperterna 

12.30 - 13.00 
Barnteatern Bubblande känslor 
En känslofylld föreställning skapad 
för barn i de lägre förskoleåren med 
skådespelaren och pedagogen Fredrica 
Isenborg som verkligen kan konsten att 
möta barn. Det blir både spännande och 
roligt för barnen att få möta känslodock-
an FRIENDY’S alla känslor. 
Värd: Friendy & co 

13.45 - 14.15 
Happy Sleeping Baby  
Ta del av de vanligaste 
myterna och frågorna 
gällande ditt barns 
sömn men även vad du 

kan göra för att få dem att sova bra. Un-
der detta seminarium får du lära dig hur 
du kan hjälpa ditt barn att sova bättre och 
varför dessa tips är viktiga och faktiskt 
fungerar. Seminariet är på engelska. 
Värd: Happy Sleeping Baby  
Courtney Landin 

14.45 - 15.15 
Skapa goda mun- 
hälsorutiner för  
ditt barn 
Barntandläkaren 
Joakim Levin, från 

Folktandvården berättar om barnets 
första tänder, vikten av tandborstning 
och kostens påverkan på tänderna. Väl-
kommen till Folktandvårdens monter där 
du kan ställa frågor och få goda råd om 
ditt barns munhälsa. 
Värd: Folktandvården Stockholms län

15.30 - 16.00 
Vabbtider -  
barnspecialistens 
bästa råd och knep 
Knodds barnspecialist 
Johan Holmgren ger 

sina bästa råd och sjukvårdsknep om 
hur ni kan komma lindrigare undan när 
vabbandet ökar. 
Värd: Knodd

 LÖRDAG 22/10
11.15 - 11.45 
Happy Sleeping Baby  
Under Happy Sleep-seminariet kommer 
du att få höra de vanligaste myterna och 
frågorna gällande ditt barns sömn men 
även vad du kan göra för att få dem att 
sova bra. Under detta seminarium får du 
lära dig vad stress kan innebära för en 
bebis, hur du kan hjälpa ditt barn att sova 
bättre och varför dessa tips är viktiga 
och faktiskt fungerar. Seminariet är på 
engelska. 
Värd: Happy Sleeping Baby  
Courtney Landin 

12.15 - 12.45 
Resa från befruktning 
till framtiden 
Går det att skydda 
mitt barn från att 
utveckla allergi? 

Värd: Allergiexperterna

13.15 - 13.45 
Barnteatern  
Bubblande känslor 
En känslofylld 
föreställning ska-
pad för barn i de 

lägre förskoleåren med skådespelaren 
och pedagogen Fredrica Isenborg som 
verkligen kan konsten att möta barn. Det 
blir både spännande och roligt för barnen 
att få möta känslodockan FRIENDY’S 
alla känslor. 
Värd: Friendy & co 

14.15 - 14.45 
Myter under och efter graviditeten 
Förlossningsläkaren Leila reder ut myter 
under och efter din graviditet. Bör man 
till exempel bada bastu och färga håret? 
Fungerar amning som preventivmedel? 
Eller är allt verkligen enbart rosa moln 
och glädje? 
Värd: Trygg-Hansa 

15.15 - 15.45 
Barnteatern Bubblande känslor 
En känslofylld föreställning skapad 
för barn i de lägre förskoleåren med 
skådespelaren och pedagogen Fredrica 
Isenborg som verkligen kan konsten att 
möta barn. Det blir både spännande och 
roligt för barnen att få möta känslodock-
an FRIENDY’S alla känslor. 
Värd: Friendy & co 

SÖNDAG 23/10
11.00 - 11.40 
Amning Elisabeth 
Hjärtmyr 
Ta chansen att lära dig 
mer om amning, det 
nyfödda barnet och 

föräldraskapet! Vi vet att många slutar 
amma tidigare än de önskar, så missa inte 
den här föreläsningen som förberedelse. 
Värd: Amningsspecialist Elisabeth 
Hjärtmyr barnmorska, barnsjuksköter-
ska och amningsspecialist

12.00 - 12.30 
Asabea Britton om 
mentala och fysiska 
förberedelser inför 
graviditet och födsel 
Asabea Britton pratar 

om allt från vilka val man som födande 
ställs inför och mental förberedelse till 
vattenfödslar och amning. Samtalet 
hålls tillsammans med Emma Philipsson, 
som driver instagramkontot och podden 
"Förlossningspodden".  
Värd: Mondial/Asabea Britton.

13.00 - 13.30 
Träna med  
gravidstyrka 
Träffa Courtney 
Landin och Karin 
Bülow Orrje, förfat-

tarna bakom Gravidstyrka och Mammas-
tyrka. De berättar bland annat varför det 
är så viktigt att träna din core både under 
och efter graviditeten och ger praktiska 
tips.   
Värd: Gravidstyrka Courtney Landin

14.45- 15.15 
Fjärde trimestern 
Alla pratar om den 
fjärde trimestern- vad 
är det? Vad kan man 
förvänta sig efter en 

graviditet och födsel? Karin Norrbrink 
barnmorska på EsterCare pratar om hur 
hela kroppen återhämtar sig efter en 
graviditet. 
Värd: EsterCare

Lilla scenen
Inspirerande föreläsningar & teater för de yngsta!




