VÄLKOMMEN TILL DEN SMÅBARNSPEDAGOGISKA
VERKSAMHETEN I NYKARLEBY

Som vårdnadshavare kan ni tryggt lämna ert barn i småbarnspedagogik medan ni är i arbete
eller studerar. Utbildad personal tar hand om barnet på bästa sätt. Miljön är anpassad efter
barnens behov, så att de kan utvecklas och växa i takt med sin ålder.

När barnet börjar i småbarnspedagogik
När barnet börjar i småbarnspedagogisk verksamhet är det viktigt att barnet tillsammans
med den ena eller båda vårdnadshavarna besöker enheten (daghemmet/familjedaghemmet)
och får en inskolningstid i den nya miljön. Under inskolningstiden får både barn och
vårdnadshavare vara med och se hur personalen arbetar och hur miljön är anpassad till
barnens behov. När barnet känner sig tryggt och trivs kan vårdnadshavarna lämna barnet
ensamt i enheten. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att diskutera olika frågor som berör
barnet och för att lära känna verksamheten bättre. Personalen har tystnadsplikt.
En bra inskolningstid är ca. 3-10 dagar. Kom överens om besöken med personalen!
Inskolningstiden är gratis.

Goda råd när barnet lämnas vid enheten





Lämna alltid barnet åt en personal
Stanna inte länge, utan gå efter att ha lämnat barnet i personalens trygga händer
Säg till exempel, ”hej då”, ”nu går jag”, ”vi ses”, ”ha det bra”
Bli inte orolig fastän barnet gråter litet, det går vanligtvis snabbt över. Du kan alltid
ringa under dagen och höra efter hur det går.

Enhet= daghem, familjedaghem

Praktisk information


Till enheten bör barnet ha med sig INNETOSSOR



Till enheten bör barnet ha med sig tillräckligt med KLÄDER, i enheten är vi ute i alla
väderleksförhållanden



EGNA BLÖJOR medtas till enheten.



LÄMNA det TELEFONNUMMER där ni lättast kan nås under dagen ifall personalen
snabbt behöver få tag i er.



SJUKA BARN får inte hämtas till enheten, dels för att inte smitta andra, dels för att
barnet inte orkar delta i verksamheten. Blir barnet sjukt under dagen meddelas
vårdnadshavarna och de bör hämta hem barnet snarast.
o Om barnet har feber ska det stanna hemma tills det varit feberfritt en dag!
o Efter magsjuka/diarré ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista
uppkastningen eller diarrén.



MEDDELA alltid enheten/personalen när barnet är sjukt.



MEDDELA alltid enheten om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet.



HÄMTNING till och från enheten ska alltid handhas av en myndig person. Eftersom
enhetens personal har ansvar för barnet tills det överlämnats till annan vuxen, kan vi
inte ta ansvar för att barnen ensamma sänds hem.

Mat och specialdieter
Under dagen serveras morgonmål, lunch och mellanmål vid enheten. Meddela om ditt barn
har någon matallergi. Läkarintyg på matallergi behövs.

Behov av allergimedicin
Ifall barnet behöver allergimedicin under vistelsen i enheten måste ni samtala om detta med
personalen, skriftlig tillåtelse över att ge medicin krävs.

Kläder
Vi är ute alla dagar oberoende av vädret! Barnet ska ha med praktiska kläder och reservkläder.
Barnet kläs varmt, så att han/hon inte fryser. Frisk luft är hälsosamt för barnet och gör att det hålls
friskt.
Barnet ska ha med regnkläder och gummistövlar för regniga dagar!

Varma kläder för vinterväder; halare, mössor och vantar!

Märk kläder och skor med barnets namn!

Skor som passar att ha ute. Både sommarskor och vinterskor.

Vårdtider

Barnets vårdtider bestäms i allmänhet utgående från vårdnadshavarnas arbetstider. Man
köper ett visst antal timmar per månad enligt familjens behov. Barnets vårdtider bokas i det
elektroniska programmet TietoEdu. Info fås från enheten.
De överenskomna tider ska hållas!
Avgiften inom småbarnspedagogik är baserad på vårdnadshavarnas bruttomånadsinkomster och familjens storlek i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik.




Avgiften faktureras till kommunen för hela månaden.
Om ni inte lämnar in uppgifter på inkomsterna uppbärs automatiskt den högsta
avgiften.
Svar på frågor om avgiften fås från bildningsavdelningen i staden.

Samarbetspartners
Inom småbarnspedagogiken samarbetar vi vid behov med speciallärare inom
småbarnspedagogik, rådgivningspersonal, social- och hälsovård, psykolog och olika
terapeuter. Detta enligt överenskommelse med vårdnadshavarna.

Värdegrunden inom småbarnspedagogiken

Barn lär sig genom lek

Motorik

Leken är viktig för alla barn. Leken
utvecklar tankeverksamheten,
fantasin, förmågan att ta emot och
ge instruktioner, samt samarbetsförmågan.

Barnets motorik tränas dagligen. Finmotoriken tränas
då vi leker, klipper, bygger, ritar, pysslar och så vidare.
Grovmotoriken tränas genom fysisk aktivitet, då vi till
exempel springer, klättrar och gräver i sanden.

Natur

Språkträning

Vi vistas ute i naturen där barnet lär
sig om årstider, växter och djur.
Upplevelser i naturen stärker
barnets hälsa och kondition och ger
utrymme för fantasi.

Vi tränar språket mycket med barnen för att utveckla
deras ordförråd och förmåga att uttrycka sig. Vi läser
sagor, rim och ramsor samt har olika språklekar. Att
prata med barnen varje dag är ett sätt att utveckla
deras ordförråd och språkförståelse.

