Varhaiskasvatus

Lapsemme – lomake
Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, jonka osa tämä lomake on.
Tämä lomake auttaa päivähoidon työntekijää tutustumaan lapseen päivähoidon alkaessa.
Lapsen tiedot

Nimi

Syntymäaika

Kotiosoite
Lapsen äidinkieli
Lapsen
terveydentila

Vihdin kunta on
vakuuttanut
päivähoitolapset
hoidossaoloajan.

Muut kotikielet

Lapsen terveydentila (allergiat, pitkäaikaissairaudet ym.)

Lastenneuvola

Huoltajien / muu

Nimi

Nimi

laillinen edustaja

Osoite

Osoite

yhteystiedot

Työ/opiskelupaikka

Työ/opiskelupaikka

Numero josta huoltajan tavoittaa päivisin

Numero josta huoltajan tavoittaa päivisin

yhteishuoltajuus

Sähköposti
Sähköposti
r yksinhuoltajuus
j
o
Varahakijoiden
tiedot Nimi
Nimi
i
Puhelin
Puhelin
t lasta ei hae huoltaja, tulee asia ilmoittaa etukäteen hoitopaikkaan ja nimetä henkilö.
Mikäli
Lasta
a ei luovuteta alle 18-vuotiaalle, tuntemattomalle tai päihtyneelle hakijalle.
Lapsen
l hoitoaika

Päivittäinen hoitoaika

a
Hoitopäiviä /kk
Epäsäännöllisistä
hoitoajoista ilmoitetaan hoitopaikkaan huoltajien työvuoroihin perustuvalla hoitoaikalistalla.
i
Lapsen
n hoitovuorot tulee toimittaa noin kuukaudeksi kerrallaan.
a
Luvat
Lapsi saa
seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.
Kyllä
Ei
u
osallistua
s
varhaiskasvatuksen järjestämiin juhliin esim. joulujuhlat.
Kyllä
Ei
t
i
e
d
o
s
t
o
s
t
a

Lasta saa kuljettaa taksilla / linja-autolla.

Kyllä

Ei

Julkaisulupa

nimen ja kuvan julkaisulupa tiedotusvälineissä

Kyllä

Ei

nimen ja kuvan julkaisulupa internetissä

Kyllä

Ei

saako lapsesi näkyä toisille huoltajille jaetuissa kuvissa

Kyllä

Ei

lupa lapsen töiden esittämiseen/välittämiseen

Kyllä

Ei

internetissä
lupa
töiden, joissa lapsi itse esiintyy ja näkyy
esittämiseen/välittämiseen internetissä.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Lasta saa videoida ja kuvata varhaiskasvatusyksikön käyttöön.
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Varhaiskasvatus

Lapsemme – lomake
Lapsi ja hänen

Kerro lapsestasi (lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet, luonne, tarpeet).

perheensä

Mitkä ovat lapselle turvallisuutta tuovia asioita arjessa? Miten rauhoitat lasta tilanteen
niin vaatiessa?

Miten lapsi suhtautuu uusiin ihmisiin ja uusin tilanteisiin?

Millaiset asiat tuottavat lapselle mielipahaa? Mikä lasta lohduttaa pahan mielen
yllättäessä?

Mitkä asiat pelottavat tai jännittävät lasta?

Keitä kuuluu lapsen ydinperheeseen? Kuuluuko lapsen elämään muita tärkeitä henkilöitä?

Kerro perheenne kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyvistä asioista, jotka toivotte
huomioitavan varhaiskasvatuksessa
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Lapsemme – lomake
Lapsen

Ruokailu

päivittäistoimintoihin
liittyvät tavat ja
tottumukset
Nukkumaan menoon liittyvät tavat ja tottumukset ja päivälevon tarve.

Siisteys (käyttää vaippaa, harjoittelee kuivaksi, käy wc:ssä itsenäisesti, muuta
huomioitavaa).

Pukeminen ja riisuminen (tarvitsee apua, hoitaa itsenäisesti, hikoilee tai palelee helposti
ym.).

Muuta

Millaisia odotuksia ja tunteita varhaiskasvatuksen aloitus herättää huoltajissa?

Millaisia asioita pidätte tärkeänä lapsenne kasvatuksessa?

Mitä muuta haluatte tuoda esille?

Päiväys

Huoltajan/huoltajien allekirjoitukset

__.___.____

____________________________ ___________________________

Palauttakaa täytetty lomake ensimmäisellä tutustumiskäynnillä!
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