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Aika on koittanut!
Lapsesi aloittaa esikoulun. Se on virstanpylväs elämässä ja 
jännittävä tapahtuma sekä sinulle että lapsellesi. Sinulla on 
varmasti monia kysymyksiä. Esikoulun henkilökunta vastaa 
mielellään kysymyksiisi.

Me autamme tekemään lapsesi esikouluajasta mahdollisimman 
turvallisen, opettavaisen ja hauskan.

Toivomme, että sekä sinä että lapsesi viihdytte kanssamme – 
tervetuloa Boråsin kaupungin esikouluun!
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Esittely
Esittely tapahtuu yhdessä huoltajan kanssa ja se mukautetaan lap-
sesi tarpeiden mukaan. Esittelyjakson pituus voi vaihdella kolmesta 
neljääntoista päivään. Esittelyä kutsuttiin ennen perehdyttämiseksi.

Esikoulun tehtävä
Kaikki esikoulun työ perustuu esikoulun opetussuunnitelmaan. 
Esikoulun tehtävänä on luoda pohja elinikäiselle oppimiselle. 
Esikoulun tulee olla kaikille lapsille hauska, turvallinen ja opetta-
vainen paikka. Esikoulun tulee tarjota lapselle hyvää pedagogista 
toimintaa, jossa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuu-
den. Esikoulun tehtävänä on varmistaa yhdessä huoltajien kanssa, 
että jokainen lapsi saa mahdollisuuden kehittyä omien edellytys-
tensä mukaisesti.

Leikki on tärkeää lapsesi kehityksen ja oppimisen kannalta. 
Esikoulussa käytetään leikkiä tietoisesti jokaisen lapsen kehityksen 
ja oppimisen edistämiseksi.

Aukioloajat ja aikataulu
Esikoulu on auki lasten hoitoaikojen mukaan. Toiminta ja henki-
lökunnan työajat suunnitellaan lasten aikataulun mukaisesti. Jos 
ilmoitat aikataulumuutoksista kaksi viikkoa etukäteen, voimme 
taata, että esikoulun aukioloaikoja mukautetaan tarpeidenne 
mukaisesti. Aikataulumuutokset tehdään esikoulun ja vapaa-ajan-
kodin sähköisen palvelun kautta. Sähköinen palvelu on osoitteessa 
boras.se/sjalvservice

Lapsen hoitoaika perustuu huoltajien työ- tai opiskeluaikoihin. Jos 
olet työnhakija tai vanhempainvapaalla, lapsellesi tarjotaan hoitoa 
15 tuntia viikossa.
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Jos hoidolle on tarvetta ennen kello 06.00 tai kello 18.00 jälkeen, 
öisin tai viikonloppuisin, voit hakea paikkaa vuorokauden ympäri 
auki olevasta esikoulusta.

Opinto-/koulutuspäivät
Esikoulun henkilökunnalla on viitenä päivänä vuodessa toiminnan 
suunnittelua, jatkokoulutusta jne. Esikoululla on oikeus sulkea 
neljänä kehittymispäivänä vuodessa. Mikäli tarvitset päivähoito-
paikkaa niinä päivinä tarjotaan lapsellesi paikkaa päivystävässä 
esikoulussa.

Loma
Neljän kesäviikon aikana järjestetään kesäesikoulu. Jos sinulla ei 
ole lomaa näiden neljän viikon aikana, lapsellasi on mahdollisuus 
saada hoitopaikka sieltä. Lisätietoa siitä, milloin lapsellasi on oikeus 
lastenhoitoon esimerkiksi huoltajan vanhempainvapaan, loman 
tai työttömyysjakson aikana, on kohdassa ”Esikoulun säännöt ja 
ehdot” sivulla boras.se/forskola

Maksut
Lapsen hoitomaksut perustuvat huoltajien tuloihin ja hoitoaikaan. 
Maksu suoritetaan 12 kuukautena vuodessa ja maksat lapsen tavan-
omaisen aikataulun mukaan. Tulotiedot ja hoitoaikojen aikataulut 
voit ilmoittaa esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisessä palvelussa 
osoitteessa boras.se/sjalvservice Maksuja koskevat säännöt ovat 
kokonaisuudessaan sivulla boras.se/forskola
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Hakeminen ja jättäminen

• Jätä ja hae lapsi sovittuna ajankohtana. On tärkeää, että olet 
aina yhteydessä henkilökuntaan hakiessasi ja jättäessäsi lapsesi.

• Ilmoita aina esikoululle, jos joku muu hakee lapsesi.
• Ilmoita esikouluun tilapäisistä aikataulumuutoksista.
• Ilmoita aina lapsesi poissaolosta sekä siitä, milloin lapsi palaa 

esikouluun.
• Jos alaikäinen sukulainen hakee lapsen esikoulusta, huoltajan 

tulee jättää suostumuslomake.

Muista!
• Ilmoita aina mistä ja miten saamme sinut kiinni lapsesi ollessa 

esikoulussa.
• Ulkoilemme joka säällä. Lapset tarvitsevat vaihtovaatteita sekä 

kumisaappaat ja sadevaatteet. Katso ehdotukset sivulta 14.
• On tärkeää, että lapsesi vaatteet on nimikoitu.
• Vältä vaatteita, joissa on nauhoja ja kiinteitä huppuja, koska ne 

voivat tarttua kiinni erilaisiin leikkikenttävälineisiin.

Ruoka ja ruokailuajat
Päivän aikana tarjoillaan kolme ateriaa: aamiainen, lounas ja 
välipala. Tarjoamamme ruoka on monipuolista. Ruuan koostumus 
on suunniteltu niin, että lapset saavat 75 prosenttia päivittäisestä 
tarpeestaan, jos he syövät kaikki kolme ateriaa. Lounaaksi tarjoil-
laan vettä ja laatumerkillä varustettua maitoa. Erityiselintarvikkeita 
on tarjolla niitä tarvitseville lapsille. Allergiasyistä kaikki esikoulut 
ovat pähkinättömiä. Kaikki Boråsin kaupungin esikoulut ovat 
KRAV-sertifioituja. Se merkitsee muun muassa sitä, että vähintään 
25 prosenttia ruuasta on luonnonmukaisesti tuotettua sekä sitä, 
että keittiöt eivät osta geenimuunneltuja elintarvikkeita (GMO) tai 
uhanalaisten lajien punaisella listalla olevaa kalaa. Keittiöt pyrkivät 
myös valmistamaan mahdollisuuksien mukaan ruuat itse alusta 
alkaen.
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Kun lapsi sairastuu
Ympäristössämme on jatkuvasti monia erilaisia viruksia ja bak-
teereja. Pienet lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, koska 
heidän immuunijärjestelmänsä ei ole täysin kehittynyt. Hygieniaan 
ja sairauksiin liittyviin neuvoihin esikoulu soveltaa Hyfs-
suosituksia (Hygiensjuksköterska i förskolan). Kun olet kotona 
hoitamassa sairasta lasta, saat jättää esikouluun terveen sisaruksen. 
Mahataudin puhjetessa sen leviäminen estetään esikoulussa niin, 
että myös sairastuneiden lasten sisaruksen jäävät kotiin.

Ohjeet siitä, milloin lapsen tulee olla kotona
• Kun lapsella on kuumetta, suosituksensa on yksi kuumeeton 

vuorokausi kotona ennen esikouluun palaamista.

• Kun lapsi on kuumeeton, mutta liian väsynyt tai huonokuntoi-
nen osallistuakseen esikoulun normaaleihin aktiviteetteihin.

• Kun lapsella on angiinan tai märkäruven kaltainen hoitamaton 
tarttuva tauti tai tauti, jota on hoidettu antibiooteilla alle kaksi 
vuorokautta.

• Kun lapsella on mahatauti ja hän oksentelee ja/tai ripuloi. Lapsi 
voi palata esikouluun sen jälkeen, kun hän on syönyt normaa-
listi ja kun hän ei ole oksentanut tai ripuloinut vähintään 48 
tuntiin.

Allergiat
Pähkinöiden tuominen esikouluun on kiellettyä allergiasyistä. 
Vältä myös hajuvesiä ja vahvoja tuoksuja, koska henkilökunnan ja 
lasten keskuudessa esiintyy yliherkkyyttä.

Vaipat ja turvallisuutta luovat tavarat
Huoltaja ottaa mukaansa lapsen hoitoaikana tarvitsemat vaipat sekä 
pehmolelun, huovan, tutin jne.

Lisätietoa lapsista ja sairauksista on sivulla vgregion.se/hyfs ja esitteessä 
“Kun lapsesi sairastuu”, joka on saatavilla esikoulussa.
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Yhteistyö huoltajien kanssa
Haluamme edistää läheistä yhteistyötä huoltajien ja esikoulun 
välillä. Tämä voi tapahtua eri muodoissa. Tavoitteena on lisätä 
huoltajien vaikutusvaltaa ja osallistumista toimintaan ja luoda 
pohja hyvälle yhteistyölle. Vuoden aikana järjestetään kehityskes-
kusteluja ja voit pyytää tarvittaessa myös ylimääräisiä keskusteluja. 
Päivittäinen yhteydenpito lapsen jättämisen ja hakemisen yhtey-
dessä antaa hyvän tilaisuuden keskustella lapsen voinnista ja siitä, 
miten päivä on mennyt.

Jos sinulla on kommentteja esikoulun toimintaan liittyen, voit 
keskustella ensisijaisesti henkilökunnan kanssa paikan päällä. Voit 
myös ottaa yhteyttä esikoulun johtajaan tai jättää kommentteja 
esikouluhallinnolle osoitteessa boras.se/forskola

Huoltajilla on kerran vuodessa mahdollisuus vastata kyselyyn 
koskien sitä, mitä mieltä he ovat esikoulun toiminnasta ja lasten 
viihtymisestä. Kysely on erittäin tärkeä osa toiminnan kehittämistä 
ja haluamme kehottaa kaikkia huoltajia vastaamaan siihen.

Lasten terveys
Boråsin kaupungin esikouluilla on mahdollisuus käyttää 
Barnhälsanin erityispedagogeja ja psykologeja. He tekevät tukevaa, 
ennaltaehkäisevää ja hoitavaa työtä yksittäisten lasten ja kokonais-
ten lapsiryhmien parissa sekä organisaatiotasolla. Barnhälsan tekee 
yhteistyötä monikielisyyskeskuksen (CFL), IFO:n lapset ja nuoret 
-yksikön, neuvolan (BVC) sekä perhekeskusten kanssa.

Ilmoitusvelvollisuus
Esikoulun henkilökunnalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa 
epäillessään lapsen olevan vaarassa esimerkiksi silloin, kun epäil-
lään lapsen hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä. Esikoulun henkilö-
kunnalla on niin ikään velvollisuus antaa tietoja, jotka voivat olla 
tärkeitä sosiaalitoimen tutkinnassa.
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Salassapitovelvollisuus
Kaikilla esikoulun henkilökunnan jäsenillä on salassapitovelvol-
lisuus. Kaikki allekirjoittavat salassapitovakuutuksen työsuhteen 
alussa. Se pätee myös sijaisiin ja harjoittelijoihin.

Vakuutus
Lapsi on vakuutettu tapaturmariskejä vastaan tullessaan esikouluun 
ja lähtiessään sieltä sekä hoitoaikana. Vakuutus koskee myös retkiä. 
Onnettomuuden sattuessa huoltajan on tehtävä ilmoitus vakuutus-
yhtiölle. Lisätietoa ja yhteystiedot ovat osoitteessa boras.se välileh-
dessä Koulutus ja esikoulu.

Huoltajien yhteystiedot
On tärkeää, että esikoululla on aina huoltajan ajan tasalla olevat 
yhteystiedot, jotta voimme saada sinuun/teihin yhteyttä kiireelli-
sessä tapauksessa. Voit lisätä ja päivittää yhteystietoja sähköisessä 
palvelussa osoitteessa boras.se/sjalvservice

Hoitopaikan irtisanominen
Jos lapsi lopettaa esikoulussa, irtisanomisaika on 30 päivää. 
Irtisanominen tehdään esikouluhallinnolle sähköisessä palvelussa 
osoitteessa boras.se/sjalvservice Ilmoita asiasta myös esikouluun ja/
tai esikoulun johtajalle.

Ping Pong
Ping Pong -oppimisalustan kautta voit seurata lapsesi kehitystä ja 
oppimista. Ping Pong on digitaalinen viestialusta, johon esikoulu 
lataa kuvia, kuukausikirjeen ja muuta tärkeää tietoa huoltajille.

Lue lisää Ping Pong -palvelusta ja hanki tili osoitteessa 
boras.se/sjalvservice
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Itsepalvelu
Boråsin kaupungin sähköiset palvelut ovat osoitteessa 
boras.se/sjalvservice
Täällä voit esimerkiksi:

• Tehdä esikoulupaikkahakemuksen tai irtisanoa hoitopaikan

• Muuttaa hoitoaikoja

• Päivittää yhteystietosi

• Ilmoittaa tulotietosi

• Kirjautua Ping Pong -palveluun

Sähköisten palvelujen kautta voit hoitaa asiasi nopeammin. Saat 
myös paremman käsityksen siitä, mitä tietoja olet antanut ja esi-
koulu saa varmemmin käyttöönsä ajantasaiset tiedot.

Valokuvaaminen
Vain henkilökunnalla on lupa valokuvata/filmata esikoulun päivit-
täistä toimintaa dokumentoidakseen oppimista ja kehitystä Ping 
Pong -palvelussa.

Ulkoiset valokuvaajat tai huoltajat eivät saa valokuvata esikoulussa. 
Jos lehdistö vierailee esikoulussa, kuvien julkaisemiseen vaaditaan 
huoltajien lupa.
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Vaatteet joka säähän
Ohessa on vinkkejä siitä, mitä lapsesi saattaa tarvita esikoulussa.

KESÄ
Aurinkohattu/lippalakki
Pitkähihainen ohut t-paita ja ohuet housut
Aurinkovoide

KEVÄT/SYKSY
Ohut pipo
Käsineet
Ulkohousut/toppahousut
Takki
Paksu pusero/fleece
Villasukat
Aurinkovoide

TALVI
Kahdet paksut lapaset
Villasukat
Talvihaalari
Paksu pusero/fleece-pusero
Paksu pipo

Vaihtovaatteet
•  Sadevaatteet, mieluusti vuoratut syksyllä ja keväällä
• Kumisaappaat, mieluusti vuoratut syksyllä ja keväällä
• Kaksi paria sukkia
• Kolmet pikkuhousut/kalsarit, jos lapsi ei käytä vaippoja
• Kahdet sisähousut
• Paita
• Kaksi t-paitaa

Turvallisuussyistä pyydämme teitä välttämään vaatteiden laitta-
mista muovipusseihin!
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Haluatko lisätietoa?
Kysy lapsesi esikoulun henkilökunnalta tai esikoulun johtajalta.

Osoitteessa boras.se/forskola on lisätietoa ja vastaukset usein 
kysyttyihin kysymyksiin. Siellä ja osoitteessa boras.se/sjalvservice 
voit hoitaa monia asioita sähköisessä palvelussa. Jos sinulla ei ole 
pankkitunnuksia tai sähköistä henkilöllisyystunnusta, voit ottaa 
yhteyttä esikoulun koordinaattoriin. Yhteystiedot ovat sivulla 
boras.se/forskola. Voit myös soittaa Boråsin kaupungin puhelin-
vaihteeseen.
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