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Välkommen till småbarnspedagogiken!
Ert barn har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken.
Ni behöver inte skilt meddela eller bekräfta att ni tar emot platsen utan placeringen och faktureringen
börjar automatiskt från och med det datum som fastställts i beslutet.
Om ni inte tar emot platsen som barnet beviljats, ska ni informera daghemmet om det så snart som
möjligt. För en beviljad plats som inte sägs upp eller annulleras senast två veckor innan vården skulle
ha inletts debiteras halva månadsavgiften. Beslutet om platsen som barnet beviljats förfaller inom en
vecka efter vårdens inledningsdatum om barnet inte har börjat i dagvården och inget har meddelats
till daghemmet. Behandlingstiden för en ny dagvårdsansökan är fyra månader.
När barnet börjar inom småbarnspedagogiken ska ni sköta om följande praktiska saker:
 Inledande samtal och bekantningsperiod på dagvårdsplatsen
 Vårdtidsavtal
 Elektronisk anmälan av vårdtider
 Inkomstutredning
Att förflytta sig från hemmet och bli en del av en barngrupp är en stor förändring i barnets liv. För att
stödja barnet i denna förändring använder Sibbo kommun sig av en enhetlig modell för
dagvårdsstarten.

Första besöket på dagvårdsplatsen
Innan dagvården inleds önskar vi att ni kontaktar barnets blivande dagvårdsplats och
kommer överens om ett första besök. Under det första besöket får ni träffa
dagvårdspersonalen, bekanta er med dagvårdsplatsens lokaler och fylla i vårdtisavtalet.
Samtidigt bestäms datumet för det inledande samtalet och tidtabellen för
bekantningsperioden på dagvårdsplatsen.

Inledande samtal hemma hos barnet
Innan dagvården inleds vill vi gärna träffa vårdnadshavarna och barnet i form av ett
inledande samtal som hålls hemma hos barnet. Under samtalet har föräldrarna en
möjlighet att berätta saker om barnet som hjälper pedagogerna att lära känna barnet
och familjen. Under samtalet skapas grunden för ett gott samarbete mellan
vårdnadshavarna och pedagogerna, vilket främjar en trygg start för barnet inom
småbarnspedagogiken. Det inledande samtalet kan också hållas på dagvårdsplatsen.
Båda vårdnadshavarna kan delta i det inledande samtalet tillsammans med
barnet/barnen, och det reserveras cirka 1,5 timme tid för samtalet.
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Bekantningsperiod på dagvårdsplatsen
Ur barnets synvinkel är detta den viktigaste delen av hela bekantningsprocessen, och
det är bra att reservera 1–2 veckor tid för processen innan dagvården inleds. Barnet har
lättare att anpassa sig till den nya omgivningen när hen på förhand får bekanta sig med
dagvårdsplatsen i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavarna. Vi önskar att ni aktivt
deltar i dagvårdsdagens olika situationer tillsammans med barnet. Vårdnadshavarens
aktivitet och uppmuntran hjälper barnet att anpassa sig till dagvårdsgruppen.

Vårdtidsavtal
Vårdtidsavtalet fylls i tillsammans med personalen i samband med det första besöket på
dagvårdsplatsen eller senast då dagvården inleds. Vårdtidsavtalet finns på vår
webbplats, och det kan fyllas i och skrivas ut på förhand:
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/blanketter_stod_och_avgifte
r_/blanketter

Elektronisk anmälan av vårdtider
Sibbo har tagit i bruk elektronisk anmälan av vårdtider. Vårdnadshavarna anmäler alltid
barnets vårdtider på förhand i portalen eSmåbarnspedagogik. Anvisningar om anmälan
av vårdtider och om portalen eSmåbarnspedagogik finns på vår webbplats:
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/smabarnspedagogik/esmab
arnspedagogik

Inkomstutredning
Senast då dagvården inleds ska familjen lämna in en inkomstutredning för fastställande
av dagvårdsavgiften. Anvisningar om dagvårdsavgifterna och inkomstutredningen finns
på vår webbplats:
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/blanketter_stod_och_avgifte
r_/dagvardsavgifter
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