Prosessikuvaus

Varhaiskasvatuksen aloitusprosessi
Varhaiskasvatuksen aloitusprosessi kulkee normaalioloissa alla olevan mukaisesti. COVID19 epidemian aikana Keravan varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtioneuvoston, THL:n,
opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen ohjeita ja varhaiskasvatuksen aloitusprosessia ei toteuteta kokonaisuudessaan alla olevan mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapselle ja koko perheelle.
Keravan varhaiskasvatuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen aloitusprosessi tukemassa
lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista. Sopeutumista uuteen ympäristöön helpotetaan
tutustumalla lapseen, perheeseen sekä varhaiskasvatuspaikkaan, aikuisiin ja lapsiryhmään.
Huoltajien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta, käyvät huoltajat
ja päiväkodinjohtaja palvelukeskustelun, jossa he tekevät lapsen varhaiskasvatusta koskevan tiedonantolomakkeen ja sopimuksen varatuista varhaiskasvatusajoista.
Ennen varhaiskasvatuksen aloittamista perheille tarjotaan mahdollisuus lapsen tulevan
ryhmän kasvattajan tapaamiseen tulevassa varhaiskasvatuspaikassa tai huoltajien halutessa lapsen kotona tai muussa lapselle tutussa paikassa.
Tutustumiskäynnin aikana lapsi saa tutustua uuteen kasvattajaan omien huoltajiensa
kanssa. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Huoltajat saavat mahdollisuuden
kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä ja asioista sekä
omista ajatuksista vanhempana liittyen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamiseen.
Tutustumiskäynnin ja sen yhteydessä käytävän aloituskeskustelun lähtökohtana on kuuleminen. Kuulemisen kautta luodaan luottamuksellinen suhde lapseen ja huoltajiin sekä
hyvä alku lapsen varhaiskasvatuksen polulle ja hyvälle yhteistyölle huoltajien ja kasvattajien välillä.
Seuraavaksi lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltaja on
lapsen mukana varhaiskasvatuspaikassa ja tutustuttaa lapsen varhaiskasvatuksen arjen
toimintoihin. Olisi hyvä, että huoltaja tutustuisi lapsensa kanssa kaikkiin päivän eri toimintoihin (ruokailut, ulkoilu, lepo). Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Tutustumisen tarkoituksena on saada perhe luottamaan siihen, että lapsi voi turvallisesti
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jäädä varhaiskasvatukseen. Tutustumisajan pituus sovitaan perheen kanssa. Tutustumisen aikana Keravan kaupungin vakuutus on voimassa, vaikka lapsen varhaiskasvatuspäätös ei ole vielä tullut. Tutustumisaika on perheelle maksuton.
Seuraavassa on kuvattu varhaiskasvatuksen aloitusprosessi keravalaisissa päiväkodeissa.
1. Varhaiskasvatuspaikan johtajan rooli
Huoltajat saavat varhaiskasvatuspaikkapäätöksen varhaiskasvatuksen hallinnosta. Päätös tulisi olla perheellä noin kuukautta ennen hoidon tarvetta, viimeistään kahta viikkoa ennen. Päiväkodinjohtaja ottaa huoltajiin yhteyttä ja sopii palvelukeskustelun käymisestä. Päiväkodinjohtaja lähettää tai antaa ohjeen
aloituskeskustelusta.
Päiväkodinjohtaja vie tiedon uudesta lapsesta lapsiryhmään.
Päiväkodinjohtaja käy uusien asiakasperheiden kanssa palvelukeskustelun. Palvelukeskustelun aikana täytetään tiedonantolomake lapsesta sekä sopimus varhaiskasvatusajoista.
Lapsen siirroissa yksiköstä toiseen päivitetään lapsen tiedonantolomake ja sopimus varhaiskasvatusajoista.
2. Lapsiryhmän kasvattajan rooli
Lapsen tulevan ryhmän kasvattaja ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tutustumiskäynnistä ja aloituskeskustelusta. Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu käydään ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Tutustumiskäynnin (sisältää aloituskeskustelun) kesto on noin yksi tunti. Käynti suunnitellaan ryhmän
työvuoroihin sopivaksi. Periaatteena on, että ryhmän toiminta sujuu normaalisti, vaikka yksi kasvattaja huolehtii tutustumisesta. Tutustumisen aikana autetaan lasta ja huoltajaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen, ja kasvattaja saa työvälineitä työnsä tekemiseen.
Perhepäivähoidossa aloituskeskustelu käydään hoitajan kotona. Hoitaja soittaa
perheelle ja sopii aloituskeskustelun ajankohdan. Perhepäivähoidosta vastaava
päiväkodinjohtaja käy perheen kanssa palvelukeskustelun päiväkodissa.
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