Vårt barn-formulär för ett nytt barn till stöd för
vårdnadshavare och småbarnsfostrare vid start i
småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn. Det här formuläret är en del av
planen. Detta formulär hjälper dagvårdspersonalen lära känna ditt barn då han eller hon börjar i dagvården.
Barnets uppgifter
Namn
Födelsedatum
Hemadress
Barnets modersmål
Barnets
hälsa
Vichtis kommun har
försäkrat
dagvårdsbarnen under
tiden i dagvården.

Barnets hälsa (allergier, kroniska sjukdomar etc.)

Barnrådgivningsbyrå

Vårdnadshavarnas/annan Namn
rättslig företrädares
Adress
kontaktuppgifter
Arbete/studieplats
gemensam vårdnad

v ensam vårdnad
ä
l
Uppgifter
om
j

Andra språk som talas i hemmet

Namn
Adress
Arbete/studieplats

Nummer på vilket vårdnadshavaren nås

Nummer på vilket vårdnadshavaren nås

dagtid

dagtid

E-post

E-post

Namn
Namn
reservpersoner som
Telefon
Telefon
hämtar barnet
e
Om barnet inte hämtas av vårdnadshavaren, ska detta meddelas dagvården på förhand och namnet på personen
som
t hämtar barnet ska uppges. Barnet överlåts inte till personer under 18 år, okända eller berusade personer.

t
Barnets tid i
dagvården

Daglig dagvård

c
Dagvårdsdagar per månad
i
Icke-regelbundna tider i dagvården ska meddelas till dagvården på listan som utgår från vårdnadshavarnas
t
arbetsskift.
Barnets
a tider i dagvården ska meddelas för ungefär en månad åt gången.
Tillstånd
Barnet får
t
tillställningar som anordnas av församlingen.
Ja
delta i

u
r
d
o
k
u
m
e
n
t
e
t

fester som arrangeras av småbarnsfostran, t.ex.
julfester.

Ja

Nej

Barnet får transporteras med taxi/buss.

Ja

Nej

Tillstånd att

namn och bild i massmedia

Ja

Nej

namn och bild på internet

Ja

Nej

får ditt barn synas på bilder som delas med andra

Ja

Nej

vårdnadshavare
tillstånd att visa eller förmedla barnets verk på internet

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

publicera

tillstånd att visa/förmedla verk där barnet själv
uppträder och syns på internet.
Barnet får videofilmas och fotograferas för användning inom enheten
för småbarnsfostran.

VIHDIN KUNTA
PLe13, 03101 Nummela / Asemantie 30, 03100 Nummela
Puhelin: (09) 4258 3000
l
Telefaksi: (09) 4258 3169
l
Sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi

e
r

Nej
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Vårt barn-formulär för ett nytt barn till stöd för
vårdnadshavare och småbarnsfostrare vid start i
småbarnspedagogiken

Barnet och barnets

Berätta om ditt barn (styrkor, intressen, personlighet och behov).

familj

Vad skapar trygghet för barnet i vardagen? Hur lugnar du barnet om det behövs?

Hur förhåller sig barnet till nya människor och situationer?

Vad gör barnet ledsen? Vad tröstar barnet om han eller hon blir ledsen?

Vad skrämmer eller gör barnet nervös?

Vilka personer ingår i barnets kärnfamilj? Finns det några andra viktiga personer i barnets
liv?
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Vårt barn-formulär för ett nytt barn till stöd för
vårdnadshavare och småbarnsfostrare vid start i
småbarnspedagogiken

Berätta sådant om er familjs språk, kultur och livsåskådning som ni önskar att beaktas inom
småbarnsfostran.

Barnets dagliga vanor

Måltider

och rutiner

Rutiner och vanor vid läggdags och behov av dagssömn.

Renlighet (använder blöjor, torrtränar, går själv på wc, annat som är bra att känna till).

På- och avklädsel (behöver hjälp, klarar sig själv, svettas eller fryser lätt etc.).

Annat

Vilka förväntningar och känslor har vårdnadshavarna inför att barnet börjar i dagvården?
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Vårt barn-formulär för ett nytt barn till stöd för
vårdnadshavare och småbarnsfostrare vid start i
småbarnspedagogiken

Vad anser ni är viktigt i barnets fostran?

Vad annat vill ni lyfta fram?

Datum

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift(er)

__.___.____

____________________________ ___________________________

Returnera det ifyllda formuläret vid det första besöket hos dagvården!
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