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Meddelande om småbarnspedagogiken
Ändring av lagen om småbarnspedagogik
Det sker ändringar i lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn 1.8.2020. Ändringen i lagen om småbarnspedagogiken medför att alla
barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid. Den här rättigheten begränsas till
exempel inte av vårdnadshavarens arbete, studier eller arbetslöshet.
1.8.20 träder i kraft även de nya alternativ för vårdtiderna som nämnden har fastställt:
https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus-jaesiopetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/
Specialdieter
Vårdnadshavarna ska anmäla barnens specialdiet elektroniskt och lämna in ett läkarintyg till
Köökki. Mer information: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelutuotanto/tilojenpalvelut/ruokapalvelut/erityisruokavalion-tilaaminen-kaudelle-1-8-2017-31-7-20182/https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelutuotanto/tilojenpalvelut/ruokapalvelut/erityisruokavalion-tilaaminen-kaudelle-1-8-2017-31-7-2018-2/
Intyg om matrestriktioner skrivs inte på rådgivningen utan de ska begäras av den som vårdar
barnet.
Personalens utbildningsdagar
Personalen har utbildning i år 10-11.8.20. Vi önskar att vårdnadshavarna i mån av möjlighet
ordnar själva vården under dagarna i fråga. Frånvaron gottgörs i avgifterna för
småbarnspedagogik. På båda dagarna finns det emellertid möjlighet till vård vid en enhet
som har jour. Mer information om den egna platsen inom småbarnspedagogiken.
Hur en permittering påverkar avgiften
Om en vårdnadshavare blir permitterad och barnet är frånvarande från vården under
permitteringen, gottgörs barnets frånvaro i avgiften för småbarnspedagogik. För gottgörelse
ska ett permitteringsmeddelande lämnas till daghemsföreståndaren, som informerar
gruppens personal och faktureringen om saken.

Vårdplatsgaranti
Lojo stad förbinder sig att anvisa ett barn som avbrutit sitt vårdförhållande en vårdplats på
det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet inom familjedagvården, förutsatt att barnet
återvänder till småbarnspedagogiken i augusti.

1. Ett villkor för att ett avtal om vårdplatsgaranti ska kunna ingås är att barnet innan
vårdförhållandet har avbrutits har deltagit i småbarnspedagogik i minst 4 månader.
2. En förutsättning för vårdplatsgarantin är att avbrottet i småbarnspedagogiken fortgår
oavbrutet i minst 4 månader.
3. Om den avtalade tidpunkten för när barnet återvänder till småbarnspedagogiken
ändras, ska föräldrarna skicka ett skriftligt meddelande om detta minst fyra månader
innan barnet återvänder eller, om orsaken är sysselsättning eller studier, minst två
veckor innan barnet återvänder.
4. Vårdförhållandet kan avbrytas och återupptas mitt i en kalendermånad och avgiften
debiteras bara för den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken under månaden
i fråga. Under tiden för avbrottet debiteras ingen avgift för småbarnspedagogiken.
Mer information https://www.lohja.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/

