Yleistä
Poissaolot
Toivomme tietoa hyvissä ajoin lasten tulevista poissaoloista. Kysymme myös toiminta-kauden
aikana lasten hoidontarvetta eri juhlapyhien ja koulujen loma-aikojen ajalta.
Lapsen äkillisestä poissaolosta ilmoitetaan puhelimitse tai tekstiviestillä mahdollisimman pian,
kuitenkin ennen kello 9.
Kun lapsesi sairastuu
Ilmoittakaa lapsen sairastumisesta ryhmään. Helpoiten tiedotatte asiasta tekstiviestillä.
Infoa sairauksista/tartunta-ajoista/hoitosuosituksista löytyy mm. täältä.
Muistakaa huolehtia riittävästä toipumisajasta.
Huomioikaa, että lapsella tulee olla vähintään yksi oireeton päivä ennen päivähoitoon paluuta.
Tuonti ja Hakeminen
Aamut alkavat käsien pesulla. Iltapäivällä lasta hakiessa kerrotaan päivän tapahtumista ja
sanotaan heipat kasvotusten.
Iltapäivällä Simpukka-pihalla ei välttämättä ole enää omaa aikuista paikalla, silloin heipat
sanotaan pihassa olevalle aikuiselle.
Lapsen VASU, Neuvola päiväkodissa sekä HYVE-keskustelu
Jokaiselle lapselle laaditaan Varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Vasukeskustelut käydään syyskauden aikana.
Päiväkodissa on 3 vuotta täyttäville mahdollisuus Neuvola päiväkodissa-malliin.
Päiväkodin henkilökunta ottaa yhteyttä teihin.
Hyve-keskustelu käydään ennen lapsen 4-vuotis syntymäpäivää. Työntekijät antavat
materiaalin ja ohjeistuksen keskustelua varten vanhemmille n. 2 kuukautta aiemmin.
Toiminnasta
Toimintaa ohjaa lainmukainen Varhaiskasvatussuunnitelma sekä Helsingin oma
varhaiskasvatussuunnitelma.
Opetellaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon, sekä toimimaan annettujen
ohjeiden mukaan. Oppiminen tapahtuu leikin, tutkimisen ja kyselemisen kautta yhdessä muiden
lasten ja aikuisten kanssa.
Toiminnan runkona ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka, luonto, terveys, liikunta ja
taide sekä media-kasvatus sekä lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat ja aloitteet.
Mikäli ryhmän ”oma aikuinen” puuttuu, pyritään työntekijä löytämään päivähoitoyksikön sisältä.
Äkillisistä poissaoloista johtuen on myös mahdollista että viikkosuunnitelmaan tulee muutoksia.
Päiväkoti Särjen kulttuuriin kuuluvat myös talon yhteiset tapahtumat kuten kuukausittaiset
lauluhetket sekä vuoden rytmiin kuuluvat juhlat/tapahtumat.
Yhteistyötä tehdään myös Päivähoitoyksikön muiden ryhmien kanssa.
Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jolla on mm. omat Facebook-sivut.
(Päiväkoti Särjen vanhempaintoimikunta)
Valokuvaus
Kuvaamme lasten arjen askareita, leikkiä ja toimintaa. Kuvia laitamme näkyviin ryhmän seinälle
sekä ryhmän google Drive-tilille.
Osalla ryhmistä on käytössään Whatsapp-ryhmä jonka kautta kuvia voidaan jakaa.
Halutessanne voitte kieltää kaiken kuvaamisen sekä Google Driven/ Whatsapin kautta kuvien
jaon.

Varavaatetus
Tuokaa lapselle yksi vuodenaikaan sopiva varavaatekerta päiväkotiin.
Ryhmän tilat ovat rajalliset, joten toivomme, että lokeroissa ei säilytetä mitään ylimääräistä.
Varavaate-kerraksi riittää paita, housut, sukat ja pikkarit.
Loppu-syksystä ja alku-keväästä on myös hyvä tuoda vara-hanskat.
Lapsella tulee aina olla erikseen sisä- ja ulkovaatteet. Myös kesällä.
Sadekelejä varten jokaisella lapsella tulee olla kurahousut, sadetakki, kurahanskat sekä
saappaat. Vedenkestävät vaatteet likaantuvat, ja niiden mukana ulkoa kulkeutuu hiukkaa ja
kuraa sisälle.
Sisätiloissa käytämme tossuja.
Lapsen lokero tyhjennetään viikonlopuksi ja kuravaatteet pestään kotona.
Omat lelut
Lelupäivää vietetään maanantaisin. Lelun olisi hyvä mahtua lapsen lokeroon ja olla nimikoitu
katoamisen välttämiseksi.
Jokaisena päiväkotipäivänä voi tuoda pehmolelun unikaveriksi.
Ruokavaliot ja lääkehoito
Mikäli lapsenne tarvitsee päiväkodissa erityisruokavaliota, olkaa yhteydessä ryhmän aikuisiin.
Erityisruokavalion saamiseksi vanhempien on toimitettava päiväkotiin lääkärintodistus, jonka on
oltava uusi.
Lapsenne on mahdollista saada myös vegaanista tai kasvisruokaa.
Päiväkodissa ei pääsääntöisesti anneta lääkkeitä. Mikäli lapsella on lääkärin määräämä kuuri,
joka ei estä päiväkodissa oloa, tulee lääkkeen olla lapselle määrätty ja ohjeen ja annostusetiketin olla mukana. Jatkuvaan lääkehoitoon tehdään lääkehoitosuunnitelma perheen ja
ryhmän lastenhoitajan kanssa.

