TERVETULOA VARHAISKASVATUKSEEN/ESIOPETUKSEEN
Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen aloittaminen
Tutustuminen lapsen tulevaan varhaiskasvatus-/esiopetuspaikkaan helpottaa aloittamista.
Henkilökunnan/hoitajan kannalta tutustuminen on yhtä tärkeää. Vanhemmat voivat keskustella ennen
palveluntarpeen alkamista lapsen hoitoon vaikuttavista seikoista yhdessä henkilökunnan kanssa.

Tutustumiskäynnillä keskustellaan:
• perushoidon asioista
• lapsen kehityksestä ja mahdollisesta tuen tarpeesta
• lapsen luonteen piirteistä
• lapsen mahdollisesta sairaudesta ja lääkityksestä
• varhaiskasvatus-/esiopetuspaikan tavoitteista, toimintaperiaatteista ja säännöistä
• kodin ja varhaiskasvatuksen/esiopetuksen kasvatustavoitteiden yhteensopivuudesta
• huoltajien/vanhempien toiveista
Kaikille varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tuleville lapsille tehdään palvelusopimus, jossa sovitaan lapsen
hoito- ja kasvatusasioista yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Kaikille lapsille laaditaan yhdessä
vanhempien kanssa myös Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/yksilöllinen esiopetussuunnitelma. Lapsen
varhaiskasvatukseen/ esiopetukseen vaikuttavista muutoksista tulisi ilmoittaa viipymättä, koska ne
vaikuttavat toiminnan suunnitteluun ja aikatauluihin.
Lapsen kanssa on hyvä keskustella varhaiskasvatuksesta /esiopetuksesta ja sen aloittamisesta.
Vanhempien myönteinen asenne varhaiskasvatuksen/esiopetuksen aloittamiseen ja varhaiskasvatus/esiopetuspaikkaan helpottaa lapsen sopeutumista uuteen elämän vaiheeseen.
Ulkoilu kuuluu varhaiskasvatuksen/esiopetuksen arkeen eikä pieni sade tai pakkanen estä ulkoilemista, jos
lapsen varusteet ovat hyvät. Vaihtovaatteita kannattaa varata reilusti mukaan. Vauvalle varataan omat
vaipat ja tutteli mukaan.
Jos lapsi sairastuu, hänen paikkansa on kotona. Kuumeen jälkeen olisi hyvä olla ainakin yksi kuumeeton
päivä ennen hoitoon tulemista. Sairas lapsi ei voi ulkoilla eikä osallistua varhaiskasvatuksen/esiopetuksen
muuhun toimintaan. Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, siitä ilmoitetaan vanhemmille viipymättä. Jos
lapsella on allergia, vanhempia pyydetään tuomaan lääkärintodistus.
Mikäli lapsi tarvitsee erityistä tukea kasvussaan ja kehityksessään, toivotaan vanhempia toimittamaan
lausunto varhaiskasvatushakemusten yhteydessä (jos sellainen on).
Lisää tietoa lapsen sairastamiseen löytyy http://www.sairaslapsi.com

Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa tärkeintä on lapsen hyvinvointi. Vanhemmilla on päävastuu lapsen
kasvattamisesta ja hoidosta, varhaiskasvatus/esiopetus tukee omalta osaltaan vanhempia heidän
kasvatustehtävässään. Lapsi tarvitsee myös välillä lomaa ja lapsella on oikeus olla kotona vanhempien
vapaapäivinä ja loma-aikoina.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa muusta syystä kuin vanhempien työn tai opiskelun takia, on toiminta-aika
enintään 20 h/vk. Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsestaan siihen saakka, kun he ovat luovuttaneet hänet
aamulla hoitajalle tai henkilökunnalle.
Muistattehan tuodessanne ja hakiessanne lastanne ilmoittaa siitä henkilökunnalle lapsen turvallisuuden
kannalta. On hyvä ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen poissaolosta.
Varhaiskasvatus-/esiopetuspaikan ollessa suljettuna, lapsi voi mennä varahoitopaikkaan.
Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa ollessaan lapset ovat tapaturmavakuutettuja kaupungin taholta.

Lapsen päiväohjelma
• varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tulo
• vapaata leikkiä, läheisyyttä, syliä, lukemista
• aamupala noin klo 8.00-8.30
• aamuhetki, opetus- ja toimintatuokio, esiopetus, erilaisia työtehtäviä
• ulkoilua
• laulu-, luku- tai loruhetki, yhteisleikkejä
• ruokailu klo 11–12
• päivälepo / lukutuokio / rauhallista vapaata leikkiä
• välipala noin klo 14
• ulkoilua
• kotiinlähtö
• vuorohoidossa päivällinen klo 17.30, vapaata oleskelua, leikkiä, iltapala, nukkumaan

