Avoimen varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu

Aloituskeskustelu pyritään käymään ennen varhaiskasvatuskerhojen aloittamista huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken. Keskustelun tavoitteena on sopia yhteisesti
kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä tukevat toimintamallit. Huoltajien on hyvä keskustella lapsensa kanssa kaavakkeen kysymyksistä ennen aloituskeskustelua. Lapselle
turvallinen kerhon aloittaminen on tärkeää ja siksi toivomme, että huoltaja / huoltajat voivat olla lastensa mukana ensimmäisten (1-4) kerhokäyntien aikana.
Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu perheille, jotka saavat kotihoidontukea ja Oulu-lisää sekä palvelutakuusopimuksen tehneille perheille. Avoimeen
varhaiskasvatustoimintaan ei ole mahdollista osallistua, jos lapselle on myönnetty kunnallinen päiväkoti/perhepäivähoitopaikka, perhe käyttää palveluseteliä, saa yksityisen hoidon
tukea, perhe on palkannut työsopimussuhteisen hoitajan tai jos yksityinen perhepäivähoitaja saa perhepäivähoidon palvelurahaa.
Mikäli lapsi on pois ryhmästä ilman ilmoitettua syytä, otetaan perheeseen yhteyttä 2 viikon jälkeen ja kalenterikuukauden jälkeen lapsen paikka voidaan yksipuolisesti sanoa irti.
Lapsen nimi

_________________________________________ syntymäaika ________________________

Kerhon nimi

_________________________________________
Huoltajien ja lapsen yhdessä keskustelemat / sopimat
asiat

Meidän perheeseemme kuuluvat:

Muita lapselle tärkeitä henkilöitä:

ruokailu / allergiat
sairaudet
 lääkehoitosuunnitelman laatiminen
 terveyskeskusalue

pukemis- ja riisumistilanteet
 miten tuetaan omatoimisuuteen

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhdessä
keskustelemat / sopimat asiat
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Huoltajien näkemys lapsestaan
wc- ja siisteyskäytännöt
 miten tuetaan omatoimisuuteen

Lapsen luonteenpiirteet
 voimakastahtoinen, vilkas, herkkä,
tiedonhaluinen, iloinen, ujo jne.

Mitä lapsi osaa ja mitkä ovat hänen vahvat
alueet / kiinnostuksen kohteet
 tiedot, taidot, harrastukset

Mitä lapsi harjoittelee ja missä hän tarvitsee
tukea

Lapsen kielelliset valmiudet
 puheen selkeys, äänteet, ohjeiden
ymmärtäminen

Lapsen sosiaaliset taidot, vuorovaikutus
 esim. ystävät, vuoron odottaminen, toisten
huomioon ottaminen, pettymysten
sietokyky

Huoltajien ja henkilöstön yhdessä sopimat asiat
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Onko jotain, mistä lapsi ei pidä, tai mitä hän
pelkää
Miten lapsi ilmaisee tunteita, miten lasta
lohdutetaan
Huoltajat täyttävät yhdessä lapsen kanssa
Leikki
 minkälaisia leikkejä lapsi leikkii kotona ja
kenen kanssa
 leikkimisympäristö
 leikin muodot

Liikunta, ulkoilu
 millaisesta liikunnasta lapsi on kiinnostunut
/ mistä hän pitää
 liikkumisen / liikunnan eri muodot
 ulkoliikunta / sisäliikunta

Luova ilmaisu ja kokeminen
mistä lapsi pitää, esim.
maalaaminen
laulaminen
askartelu
soittaminen
piirtäminen
tanssi
muovailu
kirjojen lukeminen
teatteri, konsertit, taidenäyttelyt

Tutkiminen
 mikä lasta kiinnostaa, esim.
ihmiset, luonto, lähiympäristö, kulkuneuvot

Näin huomioimme avoimessa toiminnassa
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Kasvatuskumppanuus,
perheen kanssa tehtävä yhteistyö
Elämänkatsomus / vakaumus
Olen iloinen lapsessani siitä, että …
Vanhempana osaan…
Vanhempana haluaisin tukea..

Muita ajatuksia

Kevään loppukeskustelu:
arviointia kuluneen kauden toiminnasta ja
tavoitteiden toteutumisesta

Oulussa

____ / ____20____

Huoltajien allekirjoitus ____________________________________________________________________________________
Työntekijän allekirjoitus

___________________________________________________________________________________

