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Varhaiskasvatussopimus

Poissaolot

Ruokailut

Varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella

vuoden aikana. Täytä nettisivuilta

(www.liminka.fi) tulostettava lomake

muutostarpeen tultua ja palauta se

päiväkotiin. Muutamme sopimusta kuukauden

alusta lähtien. Sopimus tehdään väh. 3

kuukaudeksi. 

 

alle 80h/kk

80h-115h/kk

116h-150/kk

yli 151h/kk

esiopetus+101h tai enemmän/kk

esiopetus +71-100h/kk

Lapsille tarjotaan päiväkodissa

aamupala, lounas ja välipala.

Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan

myös päivällinen ja iltapala.

 

Tavoitteenamme on, että lapset oppisivat

maistelemaan erilaisia ruokia.

 

Jos lapsella on ruoka-aine allergia,

tarvitsemme allergiasta todistuksen,

jotta voimme tarjota lapselle oikean

ruokavalion. 

Ilmoita päiväkotiin, jos lapsesi on sairaana

tai muuten poissa päiväkodista. Sairasta

lasta ei voi tuoda päiväkotiin. Myös

sisarukset on syytä pitää kotona yhden

sairastuttua tautien leviämisen vuoksi.

 

Pidä puhelinnumerosi ajan tasalla, jotta

voimme ottaa yhteyttä, jos lapsi sairastuu

päiväkodissa.

Vaatteet

Ulkoilemme joka säällä, joten varatkaa

lapsellenne mukaan säänmukainen vaatetus. 

 

HUOM! Lapselle tulisi varata sekä sisä- että

ulkohousut erikseen. Vaihdamme vaatetuksen

sisälle ja ulos mentäessä. (Myös kesällä!)

 

Lapset opettelevat huolehtimaan omista

vaatteistaan sekä muista tavaroista.

Suosittelemme vaatteiden nimikointia yhdessä

lapsen kanssa. Tällöin lapsi tunnistaa omat

vaatteensa helpommin.

 

Päiväkodissa on hyvä kuljettaa reppua tai

muuta laukkua, jossa säilytetään

varavaatteita ja viedään lasten töitä yms.

kotiin.

Olemme myös vuorohoitoyksikkö.

Vuorohoitoa järjestetään silloin kun

lapsen molemmat vanhemmat tai ainoa

huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee

vuorotyönluonteisesti. Lue lisää

www.liminka.fi



Lääkitys

Lääkkeet annetaan kotona. Jos lapsi

kuitenkin tarvitsee lääkitystä päivän aikana,

tuodaan lääke päiväkotiin kerta-annoksena.

Lääkkeessä tulee olla lapsen nimi ja

kellonaika, jolloin lääke annetaan. Lääkkeitä

ei saa jättää lapsen lokeroon tai reppuun!

Lapselle tehdään tarvittaessa

lääkehoitosuunnitelma.

Tiedotus

Tiedotuskanavamme on Edlevo -sovellus. 

Tiedotteissa kerromme päiväkodin

ajankohtaisista asioista. 

Varhaiskasvatusryhmät tiedottavat siellä

toiminnastaan ja kertovat kuulumisiaan

viikoittain.

Viikon ohjelman näet ilmoitustaululta. 

Molempia kannattaa seurata säännöllisesti!

Lisäksi kuulumisia näkee päiväkodin

instagram-tililtä: aapin_paivakoti

Tuonti- ja hakutilanteet

Huolehdi, että henkilökunta näkee lapsesi

tulon ja lähdön. Turvallisuuden vuoksi lapset

saavat kulkea päiväkodin portista vain

aikuisen seurassa ja portti on suljettava

AINA siitä kuljettaessa. 

 Hakutilanteessa vastuu lapsesta siirtyy

hakijalle.

 

ÄLÄ luovuta ovikoodia ulkopuolisille. Lapset

eivät saa käyttää ovikoodia.

 

Toivomme päivittäistä keskustelua lapsen

kuulumisista puolin ja toisin!

 
Tutustu

varhaiskasvatussuunnitelma

Tavoitteitamme

Suurin ja tärkein tavoitteemme on, että

jokaisella lapsella olisi kiireetön, turvallinen

ja mukava varhaiskasvatuspäivä.

 

Pyrimme tarjoamaan monipuolista toimintaa

ikätavoitteiden mukaisesti ja lapset yksilönä

huomioiden. 

 

Varhaiskasvatustoimintamme pohjautuu

Limingan kunnan

varhaiskasvatussuunnitelmaan.

 



Yhteistyö

Vanhempien ja henkilökunnan välinen

yhteistyö on tärkeä osa varhaiskasvatusta.

Hoitosuhteen alussa teemme vanhempien

kanssa varhaiskasvatussuunnitelman, johon

kirjataan vanhempien näkemykset ja

odotukset sekä yhdessä sovitut asiat. 

 

Kasvatuskeskusteluissa suunnitelmaa

arvioidaan ja täydennetään. 

 

Lapsenne edun vuoksi toivomme

molemminpuolista avointa keskustelua

päivittäin. 

 

Katrin Tupa

p. 050 433 4026

 

Auroran Tupa

p. 050 329 1563

 

Iikan Tupa

p. 044 497 3747

 

Einon Tupa

p.044 497 3720

 

Jannen Tupa

p. 044 497 3706

 

Aapon Tupa

p. 050 533 6813 

 

OskarinTupa

p. 044 497 3634

 

Marian Tupa

p.044 497 3705

 

Teemme yhteistyötä myös mm. toisten

päiväkotien, perhepäivähoidon, 

 varhaiskasvatuksen erityisopettajan,

koulun, neuvolan, seurakunnan ja

terapeuttien kanssa.

 

 Toivomme, että päiväkodistamme tulisi

teille vanhemmille paikka, jonne lapsen

tuo mielellään ja jonne on mukava

itsekin tulla

Vastaava

varhaiskasvatuksen

opettaja
Satu Rahkola

p. 050 594 8567

Päiväkodin johtaja
Outi Leinonen

p. 050 345 5738

Lapset puheeksi -keskustelu

Luottamuksellisessa Lapset puheeksi -

keskustelussa käydään läpi kehityksen eri

osa-alueita tavoitteena yhteisen näkemyksen

luominen lapsen kannalta tärkeistä asioista.

 

Lapset puheeksi -keskustelu käydään uusien

perheiden kanssa / kun lapsi täyttää viisi

vuotta / aina tarvittaessa. Myös vanhemmat

voivat pyytää keskustelua.

 

Keskustelun pitää aina koulutuksen saanut

työntekijä.


