
Svenska

Kvinnoförbundet
sociala kurser

serie I.

Inträdeskort för

Alla föredrag, diskussioner och besök börja
på angivet klockslag precis, vårföre del-
tagarna ombedjas att infinna sig i god tid.





Corsdagen den k mars kl. 7 e. m.
Fosterbarnsvård, barnkrubbor
och barnhem. Föredragare: Fru
Anna af Schultén.

Anm. Åhörarna anmodas att efter föredraget
kvarstanna en stund för att fördela sig i grupper

i och för besöken.

fredagen den 5 mars kl. '/2 1 p. d.
Besök i Föreningens för befrämjande
af barnavård inrättningar, Mjölkdrop-
pens stationer m. m. *)

JLördagen den 6 mars kl. 6—B e. m.
Diskussion.



jVtåndagen den 8 mars kl. 7 e m,
Barnträdgårdarna. Föredragare
Barnträdgårdsinspektorn Thyra Gahm-
berg.

Onsdagen den, 10 mars kl. 10 f m.
Besök i barnträdgårdar och Ebeneser-
hemmet. *)

JLördagen den 13 mars kl. 6—B e. m
Diskussion.

jVfåndagen den 15 mars kl. 7 e. m.
Folkskolorna. Föredragare: Folk-
skoleinspektorn Doktor Albert Lilius

Onsdagen den 17 mars kl. % 1 p. d.
Besök i folkskolor. *)

jLördagen den 20 mars 6—B e. m
Diskussion.



jYtåndagen den 22 mars kl 7 e. m.
Undesvisningen och vården av
abnorma barn. Föredragare: Ab-
normskoleinspektorn Magister Valter
Forsius.

Onsdagen den 24 mars kl l /s Ip. cl
Besök i inrättningar för dövstumma
och blinda. *)

den 27 mars kl. 6— 8 e. m.
Diskussion.

jvtåndagen den 29 ma-s kl 7 e. m.
Yrkesskolorna. Föredragare: Före-
ståndarinnan Mathilda Blomqvist.

tisdagen den 30 mars kl 1/i 1P- d.
Besök i yrkesskolorna för flickor och
gossar. *)

Onsdagen den 31 mars kl. 6—B e. m.
Diskussion.



Onsdagen den 7 april kl 7 e. m.
Fattigvården. Föredragare: Doktor
Jenny af Forselles.

den 8 april kl. 1/2 2 p. d.
Besök å Fattigvårdens registerbyrå.

jLördagen den ID april kl. 6—B e. m.
Diskussion.

jYlåndagen den 12 april kl. 7 e. m.
Arbetsstugor, klubbar, förenin-
gar för barn i skolåldern. Före-
dragare: Fröken Dagmar Ncovius.

Onsdagen den 14 april kl. '/ 2 1 p. d.
Besök i Arbetshemmen för barn m. m.*)

jLördagen den \7 april \\. 6—B e. m.
Diskussion.



jVlåndagen den 19 april kl. 7 e. m.
Uppfostringsnämdens verksam-
het. Föredragare: Friherre Adolf v.
Bonsdorff.

JVfåndagen den 26 april kl. 7 z. m.
Friluftsinrättn i ngar för barn.
Föredragare: Doktor Tor Wasnerberg.

*«. *o. *<n

Alla föredrag och diskussioner äga rum i
Svenska Kvinnoförbundets lokal, Alexanders-
gatan 48, där kursdeltagarna jämväl samlas

för besöken A olika inrättningar.

*) Anstalterna kunna ej besökas samtidigt av
flere än ett visst antal personer. Bli deltagarna
så många, att besöken ej medhinnas på en'dag,
fördelas dessa på flere dagar och olika tider av
dagen.




