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Perhepäivähoidon varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Vantaan perhepäivähoidon
käsikirjaan, jonka pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus
osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Latupuiston perhepäivähoitoon kuuluu 2 hoitajaa Länsimäen alueella ja 6 hoitajaa Hakunilan alueella.
Perhepäivähoitajalla voi olla yhteensä 4 lasta hoidossa mukaan lukien omat alle kouluikäiset lapset. Lapset ovat 15v. Esiopetusvuodeksi lapset siirtyvät päiväkotiin.
Hoitajien työpäivä 9h päivässä, hoitajilla tällä hetkellä erilaisia työaikoja vaihdellen 6.30-17 välillä. Jokaiselle
lapselle on määritelty varahoitoryhmä päiväkodista, jossa lapsi voi olla silloin, kun hoitaja on estynyt hoitamaan
lapsia. Hoitajilla säännöllisesti tiimipalaveri esimiehen kanssa, jossa käymme läpi toimintaa. Esimies käy myös
vuosittain ohjauskäynnillä hoitajan luona.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristönä toimii hoitajan oma koti. Lisäksi käytämme paljon lähiympäristön luontoa ja leikkipuistoja sekä
metsää. Hoitajat tapaavat toisiaan puistoissa ja tekevät yhteistyötä esim. nuorisotilalla ja Länsimäen seurakunnan
tiloissa. Lisäksi hoitajat käyvät erilaisissa lasten tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Hoitajat huomioivat
toiminnassaan erilaiset kulttuurit ja tukevat suomen kielen oppimista. Kohtelemme lapsia kunnioittavasti ja emme
hyväksy kiusaamista. Hyvät käytöstavat ja toimiminen toisten lasten kanssa tärkeää. Perhepäivähoidossa on tärkeää
turvallinen ympäristö, leikki ja hyvä perushoito.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Perhepäivähoito perustuu Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja osallistuu Vantaan kaupungin
projekteihin. Seuraamme ja kuuntelemme lasten mielenkiinnon kohteita ja sitä kautta rakennamme erilaisia projekteja
vuoden aikana. Perhepäivähoitajat ovat saaneet tablettietokoneet ja koulutusta tulossa niiden käyttöön tulossa
keväällä 2019, hyödynnämme niitä lasten kanssa.
Hoitajilla erilaisia yhteisiä ja omia tapahtumia, esim. joulukahvit vanhemmille, yhteiset halloweenjuhlat, kevätjuhlat
yms.
LASTEN OSALLISUUS

Perhepäivähoidossa hoitajat kuuntelevat ja keskustelevat lasten kanssa ja lapsille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua
ja vaikuttaa päivän sisältöön. Lapsi nähdään uteliaana ja aktiivisena. Pienessä ryhmässä lapsen on helppo tulla
kuulluksi.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Jokaiselle lapselle tehdään syksyllä varhaiskasvatussuunnitelma, jossa sovitaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen
liittyvistä asioista sekä kuullaan vanhempien ajatuksia ja toiveita.

VIESTINTÄ

Huoltajien kanssa tehdään avointa yhteistyötä ja päivittäin vaihdetaan kuulumisia haku- ja tuontitilanteissa. Lisäksi
hoitajilla käytössä whatsup-ryhmiä, joilla jaetaan kuvia päivästä. Huoltajat voivat laittaa hoitajalle myös tekstiviestejä.
Myös hoitajat tiedottavat muutoksista pääosin viesteillä sekä paperisilla lapuilla. Perhepäivähoitajilla keskenään myös
whatsup-ryhmä sekä tiedotamme myös sähköpostilla. Vantaa-tasoiset tiedotteet tulevat sähköpostilla tai hoitajan
välityksellä.

