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Perhepäivähoidon varahoito
Perhepäivähoidon varahoito järjestetään ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Pihassa
tai sovitussa päiväkodissa. Varahoidon järjestelyistä ja varahoitoon
tutustumisesta saa lisätietoa palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös muiden perhepäivähoitajien vapaita
paikkoja.
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Järvenpään kaupungin
varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoito

Perhepäivähoito Järvenpään kaupungissa

Perhepäivähoidossa aloittaminen

Perhepäivähoidolla on tärkeä ja keskeinen asema Järvenpään
varhaiskasvatuspalveluissa. Perhepäivähoitajia toimii eri puolella kaupunkia ja
heitä on noin 40. Kullakin hoitajalla voi olla lapsiryhmässään enimmillään neljä
lasta. Pienessä ryhmässä tapahtuva varhaiskasvatus on kodinomaista ja
lapsentahtiseen arkeen perustuvaa tavoitteellista kasvatusvuorovaikutusta ja
toimintaa. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja tai pitkän kokemuksen
omaavia ja he kehittävät omaa työtään varhaiskasvatuksen ammattilaisina
jatkuvasti.

Perhepäivähoitaja sopii vanhempien kanssa ajan aloituskeskustelulle, joka
voidaan käydä lapsen omassa kodissa. Perhepäivähoitaja tutustuu lapseen
leikkien ja jutellen. Myös vanhemmat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen
luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä ja asioista sekä
omista ajatuksistaan vanhempana liittyen lapsen
päivähoidon aloitukseen. Keskustelussa esille tulleet asiat
kirjataan aloituskeskustelulomakkeelle.

Järvenpään kaupungin perhepäivähoito voi olla kunnallista tai ostopalveluna
tuotettua. Järvenpään kaupungin ostaessa päivähoitopaikan yksityiseltä
perhepäivähoitajalta, asiakkaan päivähoitomaksu on samansuuruinen kuin
kunnallisessa perhepäivähoidossa. Sekä kunnallisessa että ostopalveluna
tuotetussa perhepäivähoidossa noudatetaan varhaiskasvatuksen prosesseja
ja varhaiskasvatussuunnitelmaa, joista tarkemmin osoitteessa
www.jarvenpaa.fi/Kasvatus ja opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen
toimintamuodot/Perhepäivähoito.

Lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä
perhepäivähoitopaikkaan noin viikon ajan ennen hoidon aloitusta.
Tutustuminen voi olla aluksi yhdessä ulkoilua ja seuraavalla kerralla yhdessä
muun lapsiryhmän kanssa tapahtuva leikki- tai ruokailuhetki. Tutustumisajaksi
sovitaan, sen tapahtuessa päivittäin, noin tunti kerrallaan. Tarvittaessa
tutustumisaikaa voidaan pidentää, mikäli se on lapselle tai perheelle tarpeen.
Erittäin tärkeää on vanhemmalle syntyvä luottamus, että lapsi voi turvallisesti
jäädä perhepäivähoitopaikkaan.

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt
lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen
hoidosta. Toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa perhepäivähoidon
esimiehelle, joka valvoo yksityistä perhepäivähoitoa.

Perhepäiväkotiin tutustuminen
Kun perhepäivähoitopaikka voidaan osoittaa,
tarjotaan perheelle mahdollisuus käydä
mahdollisimman pian tutustumassa perhepäivähoitokotiin. Lapsen huoltajat ja
perhepäivähoidon esimies laativat lapsen päivähoitoa koskevan
palvelusopimuksen.

Käynnistyvän dialogin tavoitteena on perhepäivähoitajan ja vanhempien
välinen luottamus ja toimiva kasvatuskumppanuus. Tämä on myös sujuvan,
tuonti- ja hakutilanteissa tapahtuvan vuoropuhelun
perusta.

Noin kahden kuukauden kuluttua päivähoidon
aloittamisesta varataan aika lapsen huoltajien ja perhepäivähoitajan
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelulle. Suunnitelmaa arvioidaan ja
uudistetaan lapsen päivähoidossa oloajan. Kirjattu suunnitelma siirtyy lapsen
mukana päivähoitopaikan vaihtuessa.

