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Kundmeddelande 6.5.2020
Bästa vårdnadshavare,
Helsingfors stad följer Finlands regerings nya riktlinje som innebär att begränsningarna inom
småbarnspedagogiken kommer att hävas och förskoleundervisningen att fortsätta i form av
närundervisning från och med 14.5.2020.
Återgång till vardagen
Inom småbarnspedagogiken kommer man att återgå till vardagen på ett kontrollerat sätt och att
fortsättningsvis iaktta försiktighetsåtgärder på grund av coronan. I Helsingfors kommer
grupperna med barn att vara små också härefter och aktiviteterna och vistelserna ute kommer
att ske turvis. På daghemmen vistas man ute så mycket som möjligt och gör utflykter i
närbelägna terränger – dock så att säkerhetsaspekter beaktas. Vi använder inte kollektivtrafik.
Grunden för planeringen av verksamheten är att barn och vuxna hålls så mycket som möjligt i
sina egna grupper. I år infaller sommarverksamheten 8.6-31.7.2020 och så många daghem
som möjligt hålls då öppna. På sommardaghemmet består en grupp i regel av ett daghems barn
och vuxna. De har en egen lokal i sommardaghemmet. Daghemmen informerar om vilka
daghem är sommaröppna och om grupperna senast i slutet av maj månad.
Stora evenemang eller en gemensam våravslutning ordnas inte på daghemmen. För barnen
och personalen i en grupp kan emellertid en liten våravslutning ordnas. Alla barn om har deltagit
i förskoleundervisningen får ett deltagarintyg.
Hygienen och hälsan är av största vikt
Barnen och de vuxna ska vara friska när de kommer till daghemmet. Vårdnadshavarna ombeds
att säkerställa att barnet tvättar sina händer omsorgsfullt vid ankomsten till daghemmet på
morgonen. I samband med att man för och hämtar sitt barn ska man inte dröja kvar i
daghemmets lokaler och på gården längre än nödvändigt. Egna leksaker ska tills vidare inte tas
med till småbarnspedagogiken.
Den effektiverade städningen fortsätter och i samband med måltider följs hygienföreskrifter.
Meddela när barnet återvänder till småbarnspedagogiken
För att kunna planera verksamheten och personaldimensioneringen behöver vi känna till hur
stort antal barn deltar i småbarnspedagogiken 14.5.-5.6.2020. De vårdnadshavare vars barn
har stannat hemma på grund av coronakrisen men nu återvänder till daghemmet ska senast
8.5.2020 eller snarast möjligt meddela vilket datum barnet återvänder. Meddelandet kan sändas
till barnets grupp per e-post eller per sms. De vårdnadshavare vars barn har deltagit i
småbarnspedagogiken under undantagssituationen behöver inte göra någon anmälan, liksom
inte heller de vårdnadshavare som redan har meddelat när barnet återvänder till daghemmet.
Klientavgifter
En normal klientavgift tas ut för småbarnspedagogiken från och med 14.5.
Sommarverksamheten för tiden 8.6-31.7.2020 planeras som bäst och vi har bett er
vårdnadshavare anmäla ert barns semester senast 7.5.2020. Tack vare er anmälan kan vi

Postiosoite: PL 51300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki
Postadress: PB 51300, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors

+358 9 310 8600

hel.fi/kasvatusjakoulutus
y-tunnus/FO-nummer:
0201256-6

HELSINGFORS STAD
Fostran och utbildning

2/2

planera personaldimensioneringen för sommaren så väl som möjligt. För att er familjs
klientavgift för en sommarperiod ska kunna gottskrivas ska ni anmäla när barnet frånvarar från
småbarnspedagogiken på sommaren till daghemmet senast 15.5.2020.
I enlighet med lagstiftningen om klientavgifter tas en klientavgift ut för 11 månader. Juli månad
är avgiftsfri om barnets vårdrelation har börjat senast i september månad 2019. Om
vårdrelationen har börjat efter september, gottskrivs 50 % för frånvaro i juli, om barnet frånvarar
från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden.
Gottskrivelser av klientavgiften inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken under
tiden 1.6-17.8.2020
Om semestertiden är sex veckor eller mer:
- för en semester på sex veckor gottskrivs 1 vecka
- för en semester på sju veckor gottskrivs 2 veckor
- för en semester på åtta veckor gottskrivs 3 veckor
- för en semester på nio veckor gottskrivs 4 veckor
- för en semester på tio veckor gottskrivs 5 veckor
- för en semester på elva veckor gottskrivs 6 veckor (gäller endast den svenskspråkiga
småbarnspedagogiken)
Juli, som är avgiftsfri, ingår i dessa veckor. Semesterveckorna behöver inte följa på varandra
men de ska infalla under den semesterperiod som ska gottskrivas. Enligt lagen om klientavgifter
är juli inte avgiftsfri om ni har avbrutit småbarnspedagogiken.
Mer information om klientavgifterna: varhaiskasvatus.maksut@hel.fi
Vi tackar familjerna för ett gott samarbete under våren. Ert samarbete och stöd samt er respons
i olika situationer har hjälpt oss att ordna verksamheten för barnen.
För tillfället är det ytterst viktigt för oss att vi får information om behovet av service nu i slutet av
våren och under sommaren. Därigenom kan vi planera och dimensionera verksamheten så väl
som möjligt.

Med samarbetshälsningar,
Jenni Tirronen
Chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken
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