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57 §
Verksamheten i de svenska daghemmen, gruppfamiljedaghemmen 
och kompletterande småbarnspedagogiken under sommaren 2021

HEL 2021-006402 T 05 01 00

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar om att sommarens 
verksamhetstider för daghem, förskolor och gruppfamiljedaghem under 
perioden 07.06.2021-13.08.2021 är i enlighet med bilagan 1.

Beslutsmotivering

Enligt kapitel 15, § 8 punkt 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga har 
direktören för svenska servicehelheten till uppgift att besluta om öppet-
tiderna för verksamhetsenheterna inom den svenska småbarnspeda-
gogiken. Direktören för den svenska servicehelheten har 02.06.2017 § 
2 beslutat att flytta över en del av sina befogenheter till tjänsteinneha-
vare. Således beslutar chefen för småbarnspedagogiken om att helt el-
ler delvis stänga svenska daghemsenheter för högst fem dagar samt 
om högst två timmar långa avvikelser från öppettiderna under högst en 
vecka. 

Inom Helsingfors småbarnspedagogik tar man i beaktande det rådande 
coronaläget i planeringen av verksamheten för sommarmånaderna. 
Säkerhets- och hygienanvisningarna har beaktats i samband med pla-
neringen.

I år infaller sommarverksamheten 07.06-13.08.2021. Också i semester-
tider drivs verksamheten utifrån familjernas behov. Med anledning av 
ett mindre behov av småbarnspedagogik är det ändamålsenligt att till-
fälligt stänga en del verksamhet. I samband med planeringen av den 
kommande sommarperioden har man tagit i beaktande de behov av 
småbarnspedagogik som familjerna har meddelat senast 16.04.2021. 
Personaldimensioneringen bygger på familjernas semesteranmälning-
ar. Valet av vilka verksamhetsställen som har öppet bygger även på 
det trafikmässiga läget samt lokalernas storlek och lämplighet för årets 
sommarverksamhet och om kommande fastighets- och gårdsrenove-
ringar. Reservvård för gruppfamiljedaghem och familjedagvård ordnas i 
regel i de daghem som håller öppet. Köpavtalsdaghemmen är stängda 
i juli månad.

Under semesterperioden 05.07.2021-30.07.2021 håller följande dag-
hem öppet:
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- Dh Domus (östra området)
- Dh Elka (västra området)
- Dh Pärlan (södra området)
- Dh Sesam (norra området)

Förskoleundervisningen slutar 04.06.2021 och börjar när skolan startar 
16.08.2021. Vissa förskoleenheter erbjuder kompletterande små-
barnspedagogik under semesterperioden 07.06.2021-13.08.2021. Från 
och med 02.08.2021 har samtliga verksamhetsställen öppet med un-
dantag av Månsas förskola från och med 09.08.2021.

Verksamhetsenheterna informerar kunderna om vilka verksamhetsstäl-
len som har öppet under sommarmånaderna. Beslutet läggs ut för kän-
nedom på fostrans- och utbildnings internetsidor. Under sommarverk-
samheten följer man de rådande corona-anvisningarna.

Upplysningar
Sophie von Knorring, förvaltningsassistent, telefon: 310 44816

sophie.vonknorring(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga 1_Sommaren 2021_Öppna och stängda verksamhetsställen

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
För kännedom Bilaga 1

.


