Tervetuloa Ahveniston (vuorohoito)päiväkotiin!
Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, yksilöllisenä ja arvokkaana oman elämänsä
päähenkilönä. Oppiminen ja elämän ilmiöiden tutkiminen ovat lasten ja henkilöstön yhteistä toimintaa, ja haluamme
tarjota lapsille päivittäin monenlaisia mahdollisuuksia tutkia, liikkua, leikkiä, ilmaista itseään, kokea, innostua ja oppia.
Varhaiskasvatuksen aloitus ja siihen liittyvä muutos ovat isoja asioita lapselle. Varhaiskasvatuksen aloitusta helpottaa,
mikäli lapsi voi tutustua yhdessä huoltajan kanssa päiväkotiin jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.
PÄIVÄKOTIIN TULO JA KOTIINLÄHTÖ: Vuorohoitoryhmä Oravanmarjat aukeaa ensimmäisenä klo 5.15. Omiin ryhmiin
siirrytään niiden auetessa klo 7.00 jälkeen ja iltapäivisin toiminta keskitetään alakertaan Oravanmarjoille klo 17 alkaen.
Luovutathan lapsen aina henkilökohtaisesti lapsen kasvattajalle. Näin pysymme tietoisina siitä, keitä on paikalla ja
lasten turvallisuus varmentuu. Huoltajan tulee myös aina ilmoittaa päiväkotiin, jos lapsen hakee joku muu kuin
huoltaja. Iltapäivisin kokoonnutaan Elämyspihalle (Oravanmarjojen piha-alue). Päiväkodin muut ovet sulkeutuvat klo
17.00. Varmistathan kotiin lähtiessä, että lapsi hyvästelee työntekijän, jotta työntekijöillä säilyy tieto läsnä olevista ja
kotiin lähteneistä lapsista.
LAPSEN VARUSTEET: Päiväkodissamme ulkoillaan, retkeillään ja toimitaan ulkona joka säällä. Nykyisissä
toimitiloissamme on rajalliset vaatehuoltotilat, jonka vuoksi kuravaatteiden pesu tulee huolehtia kotona. Tuottehan
lapselle riittävän määrän varavaatteita. Nimeämällä kaikki lapsesi vaatteet, kengät ja varusteet varmistamme sen, että
ne säilyvät oikeilla omistajillaan.
RUOKAILU: Isommat lapset ruokailevat päiväkodin ruokasalissa, pienemmät ryhmätiloissa. Ruokailuajat on
porrastettu ruokailutilanteen rauhoittamiseksi. Aikatauluttaminen mahdollistaa myös sen, että kasvattajat voivat
ohjata lapsia toimimaan omatoimisesti ruokasalissa. Mikäli ryhmä on jo ruokailemassa lapsen saapuessa päiväkotiin,
tuottehan lapsen suoraan ruokasaliin.
MUUTA: Varhaiskasvatuksessa käytämme sähköistä asiakastietojärjestelmä Daisya, johon saatte tunnukset
hoitosuhteen alkaessa. Huoltaja varaa lapsen hoitoajat suoraan Daisysta. Pidättehän huoltajina omat ja varahakijoiden
yhteystietiedot ajan tasalla Daisyssa ja ilmoitatte muutoksista myös suoraan henkilöstölle. On tärkeää ilmoittaa
Daisyyn ilmoitettuihin hoitoaikoihin tulevista muutoksista ja lapsen poissaoloista välittömästi, jotta nämä osataan
huomioida myös henkilöstön työvuoroissa.
Ahvenistolla on paljon henkilökuntaa, ja toimimme erilaisissa
vuoroissa arkisin, viikonloppuisin ja vuorokauden ympäri. Siksi tulet
kohtaamaan useita työntekijöitä, joista jokaisen tärkein tehtävä on
toimia lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin parhaaksi yhdessä
teidän huoltajien kanssa. Vuorovaikutus ja avoin keskustelu
kanssanne on meille erittäin tärkeää. Olettehan siis aina rohkeasti
yhteydessä henkilökuntaan, oli teillä sitten pieni tai suuri asia,
kysymys tai pohdinta mielessäsi.

