Välkommen till dagvården!
Pargas stad hoppas att ert barn ska trivas i dagvård! I dagvården är barnet i fokus och verksamheten
utgår från barnets bästa. Barnet ges möjlighet att lära och utvecklas i egen takt, med stöd och
uppmuntran från lyhörda vuxna.

Den första tiden i dagvård
För barnet är det en stor sak att skiljas från hemmet under en betydande del av dagen, därför är en
trygg dagvårdsstart mycket viktig. Tillsammans kommer man överens om hur man bäst kan ordna en
dagvårdsstart som passar just ert barn.



Ert barn tilldelas en egenvårdare som kontaktar er och kommer överens om ett hembesök.
Under hembesöket har barnet, föräldrarna och egenvårdaren möjlighet att bekanta sig med
varandra i en för barnet trygg miljö.
Pargas stad rekommenderar att barnet får börja mjukt med några kortare besök på
dagvårdsplatsen, först med föräldrarna och sedan på egen hand. Det vore önskvärt att ni
reserverar 1-2 veckor för ändamålet.

Barn reagerar olika på förändringar i omgivningen. Reaktionerna påverkas av barnets ålder,
vårddagens längd, tidigare vårderfarenhet, alla nya kontakter samt många andra faktorer. Det kan ta
tid för barnet att hitta sin plats i gruppen, lära sig rutiner och hitta nya kompisar.

Vanliga reaktioner i dagvården:





Söker trygghet hos egenvårdaren
Är ledsen eller tillbakadragen vid avsked eller återseende
Gråter och har svårigheter vid mat- eller vilostund
Känner sig villrådig och tar ut det på andra barn, t.ex. genom slag eller bett

Vanliga reaktioner hemma:





Är tröttare än vanligt
Gråter, är känslig eller tillbakadragen
Kontrollerar ofta förälderns närvaro och reagerar starkare än vanligt på avsked
Har problem med mat och ätande

Som förälder är det viktigt att vara lyhörd och stöda barnet i förändringen. Ni kan alltid tala med
personalen om barnets olika reaktioner och på så vis tillsammans reda ut svårigheter innan de blir
onödigt stora.







Godkänn känslosvängningar och tecken på trötthet, hjälp barnet att klä känslorna i ord.
Ordna tidtabellen så att ni kan stanna en stund på dagvårdsplatsen, tills barnets nyfikenhet
riktar sig åt ett annat håll.
Smyg aldrig iväg från dagvårdsplatsen, utan berätta att ni går till arbetet och kommer att
hämta barnet efteråt.
Ta med ett klädesplagg som doftar mamma eller pappa, eller ett fotografi.
Ge barnet uppmärksamhet och tid vid avsked och återseende, tala t.ex. inte i telefon, utan visa
återseendets glädje.
Tillbringa en stund tillsammans genast då ni kommer hem; en form av ”tankning” som känns
lugnande för alla parter, innan vardagssysslorna tar vid.

Vardagen i dagvård
Fostringsgemenskapen genomsyrar verksamheten. Föräldrar och personal arbetar tillsammans för att
stöda barnets fostran, utveckling och inlärning. Leken är verksamhetens viktigaste redskap. Leken
uppskattas och barnet ges tid att leka; barn leker inte för att lära sig, men lär sig medan de leker.

Praktiska detaljer inför framtiden









Strategi för småbarnsfostran i Pargas stad” och ”Plan för småbarnsfostran i Pargas stad” finns
att läsa på pargas.fi.
Alla barn i kommunal dagvård är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen täcker i första hand
kommunal vård.
Sjukt barn vårdas hemma. I dagvården ges inga mediciner, såvida de inte hänför sig till en
kronisk sjukdom.
Regelbunden frånvaro som inte kan bestämmas till vissa, fasta veckodagar och vilken beror
på oregelbundna arbetstider eller studier, ska anmälas skriftligen senast två veckor på
förhand.
Meddela skriftligt om förändringar i vårdtider, kontaktuppgifter och inkomster.
Barnet bör inte ha en längre dag än nödvändigt.
För specialdiet krävs läkarintyg.
Dagvårdsplatsen bör sägas upp skriftligen senast två veckor innan vården avslutas.

