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Vantaan varhaiskasvatus
Vantaalla panostetaan leikkiin
Varhaiskasvatuksessa on toiminnan painopisteenä ollut
leikki ja sen kehittäminen.
Helmikuussa henkilökunnalle järjestettävissä tilaisuuksissa
vaihdetaan kokemuksia ja opitaan toisilta, siitä miten
”leikeissä” on onnistuttu.
Kevään aikana vahvistetaan leikin asemaa lasten
elämässä ja vakiinnutetaan varhaiskasvatus-yksiköissä
opittuja käytäntöjä. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota
oppimisympäristöihin ja tablettien pedagogiseen käyttöön.
Varhaiskasvatus on saanut tähän työhön hankerahoituksen
opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vantaa on tuottanut
opetushallituksen ja
oman henkilökuntansa
käyttöön tukimateriaalia
siihen, miten leikin avulla
tuetaan lasten kasvua ja
kehitystä.

Varhaiskasvatus on
siirtymässä mobiiliaikaan
Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön maanantaina
11.1.2016 viidessä toimintayksikössä lasten sähköinen
päiväkotiin tulo- ja kotiinlähtöaikojen kirjaaminen.
Älypuhelimissa olevaan sovellukseen leimataan lasten tuloja lähtöajat tunnisteen avulla. Tunniste on sininen
avaimenperännäköinen ”lätkä”, ”tägi”, ”lätyskä” tai
”lätyskäinen”. Kuten rakkaalla lapsella on tunnisteellakin jo
monta nimeä! Lue lisää
Helsingin Sanomien juttu

Mummon terveiset
”Leivotaan ihminen”
Varhaiskasvatuksen ja koulun kohdalla toivotaan enemmän
yhteistyötä järjestöjen kanssa. Olen valinnut
näkökulmakseni tässä kirjoituksessa lasten terveyden
edistämisen. Arvostan yhteistyötä ja toivon voivani tässä
tekstissä valottaa tärkeätä näkökulmaa koskien lasten
elämää. Lue lisää

Valmistaudumme uuteen varhaiskasvatuslakiin
Vanhemmille suunnattuun asiakaskyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan
920. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Annetut vastaukset
auttavat meitä palvelujen kehittämisessä ja nyt erityisesti lain
takaaman 20 tunnin varhaiskasvatuksen toteuttamisessa Vantaalla.
Kyselyn lisäksi järjestämme tammi- ja helmikuun aikana alueellisia
tilaisuuksia vanhemmille, jossa käymme läpi kyselyn tuloksia ja
pohdimme yhdessä eri vaihtoehtojen vaikutuksia lasten, perheen ja
päiväkodin näkökulmasta. Tilaisuuksista ja niissä käydyistä
keskusteluista informoidaan nettisivuilla helmikuun alussa.
”Hyvää ja monipuolista
keskustelua. Hienoa , että
vanhempia osallistetaan! ”
Kommentoi Jaana Paajanen
Rautpihan päiväkodin tilaisuudessa.

Sin-Rapu on melkein pyhä
Suvi Laine-Karsten
Tiedonjyvän taidepedagogi
Aloitin elokuussa taidepedagogina Tiedonjyvän
päiväkodissa. Haasteena uusi toimenkuva ja kaksi yli
kahdenkymmenen lapsen esikouluryhmää; Tietäjät ja
Taitajat. Yhteensä 44 lasta joiden tarpeisiin minun tulisi
vastata myös taidepedagogin roolissani. Lue lisää

Verkkopedagogin terveiset
Lapsilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet
tieto- ja viestintäteknologian käytön oppimiseen
ja turvalliseen käyttöön. Lue lisää

