UUTISKIRJE 9 2015
Vantaan varhaiskasvatus
VANTAA KUTSUU VANHEMMAT
MUKAAN VARHAISKASVATUKSEN
KEHITTÄMISEEN

KOMMENTOI JA VAIKUTA
VASUUN

Varhaiskasvatuslainsäädännön muutokset astunevat
voimaan 1.8.2016. Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli
asiaa ensi vuoden talousarvion yhteydessä 16.11. ja päätyi
siihen, että ryhmäkokoa ei kasvateta Vantaalla vuonna 2016,
vaikka asetus sen mahdollistaisi. Valtuusto päätti, että
subjektiivista oikeutta päivähoitoon rajoitetaan niiden
perheiden osalta, joissa molemmat tai toinen vanhemmista
on kotona. Täten kaikille lapsille taataan varhaiskasvatusta
20 tuntia viikossa.
Laki korostaa vahvasti pedagogiikkaa ja lapsen oikeutta
varhaiskasvatukseen. Laki lähtee siitä, että 20 tuntia viikossa
on riittävä määrä varhaiskasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiselle. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan
varhaiskasvatukseen vanhemman tai huoltajan osa-aikaisen,
väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään
palveluun osallistumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti,
jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai
perheiden olosuhteiden takia.
Muutos halutaan tehdä yhdessä vanhempien kanssa.
Vantaalla pohditaan parhaillaan, millaisilla kriteereillä
varhaiskasvatusta tarjotaan enemmän kuin 20 tuntia, jos
vanhempi on kotona. Laki antaa tähän tiettyjä perusteita,
mutta tarkemmat linjaukset tehdään kuntatasolla. Vantaalla
lapsia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona,
on tällä hetkellä kokopäiväisessä päivähoidossa noin 1250.
Muutos koskee välittömästi arviolta 410:tä lasta, joiden
vanhemmat ovat erilaisilla perhevapailla tai työttöminä.
Minne ja millaisia ryhmiä näille lapsille tarvitaan, ratkaistaan
yhdessä vanhempien kanssa, toteaa varhaiskasvatuksen
johtaja Sole Askola-Vehviläinen. Toivomme, että
mahdollisimman moni vantaalainen vanhempi lähtisi mukaan
suunnittelemaan ja kehittämään
varhaiskasvatuspalvelujamme, toteaa Askola-Vehviläinen.
Vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia kerätään
verkkokyselyllä Alkuvuodesta alueilla järjestetään työpajoja
vanhemmille ja muille yhteistyökumppaneille. Tilaisuuksien
tarkemmat aikataulut löytyvät vantaa.fi sivuilta lähempänä
ajankohtaa.
Varhaiskasvatuslain muutosta ei ole vielä eduskunnassa
hyväksytty.
Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Opetushallitus työstää parhaillaan uusia
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden
laatimiseen voi osallistua VASU2017verkkokommentoinnin kautta. Kommentoitavat
kysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen tavoitteita,
lasten ja huoltajien osallisuutta sekä varhaiskasvatuksessa
harjoiteltavia taitoja ja valmiuksia.
Vastaajana voivat olla huoltajat, lapset,
varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut varhaiskasvatuksen
kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Vastaukset antavat
arvokasta tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
valmisteluun.
Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyö on siis jo hyvässä
vauhdissa, saadaksemme perusteista
parhaat mahdolliset, tarvitsemme myös sinun
näkemyksiäsi seuraaviin kysymyksiin!
Linkki kyselyyn
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Kaikki odottivat jännityksellä, mitä tämä uusi ihminen
nyt sitten ihan oikeasti tekee? Minuakin jännitti. Lue
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Mummon terveiset
”Kaksi mummoa meni mustikkaan –
mutta he eivät mahtuneet sinne”
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Mutkuttelussa on kiinni. Sitkuttelijan ja mutkuttelijan
kolmas pyörä on eiku. Hän tulee esiin kun kaiken
luulisi olevan valmista. Eikuttelija ottaa
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