Hyödyllisiä yhteystietoja
Lapsen varhaiskasvatusjärjestelyihin, hoitovaihtoehtoihin ja
paikan hakemiseen sekä maksuihin liittyvissä asioissa
yhteydenotot varhaiskasvatusjohtajaan, p. 0400 796 553.
Lapsesi hoitoa ja kasvatusta sekä toimintaa koskevissa asioissa
ota yhteyttä ensisijaisesti lapsesi hoitopaikkaan. hoitopaikkaan.
Hirvasen päiväkoti
Pirttilammintie 2 A 1, 41290 Kangashäkki
Vaapukat 040 579 7087
Mustikat 050 440 4436
paivakoti.hirvanen@uurainen
Päiväkoti Pikkula
Kuukanpolku 5, 41230 Uurainen
Vuorohoitoryhmä Hippiäiset, p. 040 487 5880
Tiitiäiset, p. 050 440 4434
Peipposet, p. 0400 681 923
paivakoti.pikkula@uurainen.fi
Päiväkoti Jokilaiva
Kuusitie 2 A 1, 41210 Jokihaara
p. 050 440 4437
paivakoti.jokilaiva@uurainen.fi
Varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa järjestetään keskustassa ja
Kangashäkissä.
Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen yhteydessä.
Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta ja nettisivuilta.

Hyvä alku varhaiskasvatukseen

Aikuisten välille syntyvä luottamus on
perusta varhaiskasvatuksen hyvälle alulle
Lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen on merkittävä
muutos sekä lapselle että vanhemmille. Varhaiskasvatuksen
Hyvä alku –käytäntö helpottaa uuden elämäntilanteen
käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta,
tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta
lapsen ryhmässä.

Aloituskeskustelu sovitaan hyvissä ajoin
Aloituskeskustelussa perhe tutustuu hoitopaikkaan ja
henkilöstöön. Keskustelussa saadaan tietoa lapsen arkeen
liittyvistä asioista ja mahdollisista huolenaiheista: esimerkiksi
miten lapsi syö, nukkuu, leikkii ja tulee muiden lasten kanssa
toimeen, mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä, mistä vanhemmat
iloitsevat lapsessaan tai ovatko he huolissaan jostakin asiasta.
Keskustelu voidaan käydä perheen toiveen mukaisesti joko
kotona tai tulevassa hoitopaikassa.

Tutustuminen hoitopaikkaan
Hoitopaikkaan tutustumisesta sovitaan aloituskeskustelussa.
Tutustumiskäynneillä lapsi tutustuu vanhemman kanssa
hoitopaikan tiloihin ja käytänteisiin. Vanhemmat saavat tietoa
lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön
järjestelyistä. Lapsen turvallista alkua helpottaa, jos
vanhemmalla on mahdollisuus olla lapsen mukana
ensimmäisten hoitopäivien ajan.

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa laaditaan
palvelusopimus ja sovitaan lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun laatimisesta. Vasu on
jokaiselle lapselle laadittava suunnitelma, joka laaditaan
yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön
ja lapsen itsensä kanssa. Vasu-keskusteluja käydään ja
suunnitelmaa päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Keskustelun aiheita ovat muun muassa,
• Mitä lapsen päivään sisältyy ja miten kasvattajat toimivat
lapsen kanssa
• Lapsen leikit, vahvuudet, kaverisuhteet ja tapa toimia
• Lapsen ja perheen toiveet varhaiskasvatuksesta

