
Tietoja uusille huoltajille 
Tervetuloa Skövden kunnan esikouluun. Riippumatta siitä mihin esikouluun lapsesi sijoitetaan, 
olemme keränneet tähän kirjeeseen tietoja, joiden tarkoituksena on lisätä huoltajan osallisuutta 
totutteluprosessiin sekä selventää mitkä säännöt ja käyttäytymistavat ovat voimassa Skövden 
kunnan esikouluissa.  

Totuttelu esikouluun - Se tarkoittaa jaksoa, jonka aikana lapsi aloittaa esikoulun. Totuttelujakson 
pituus vaihtelee eri esikouluissa, mutta sen lasketaan kestävän yhdestä kahteen viikkoon. Totuttelun 
aikana lapsi oppii yhdessä huoltajansa kanssa tuntemaan esikoulun, sen henkilöstön ja muut lapset. 
Totuttelun aikana myös sinä huoltajana saat tutustua lapsesi esikoulupäiviin ja esikoulun toimintaan 
ja sinulla on samalla mahdollisuus kertoa mistä lapsesi on kiinnostunut, mitä kokemuksia ja tarpeita 
hänellä on. Sinun on huoltajana osallistuttava totuttelukoulutukseen. 

Aukioloajat - Skövden kunnan esikoulut ovat tavallisesti avoinna klo 06.30–18.30 

Aikataulun suunnittelu - On tärkeää, että lastanne varten toimittamanne aikataulu pitää paikkansa ja 
jätätte ja noudatte lapsenne määrättyinä aikoina. Jos työaikanne muuttuvat, myös lapsenne 
aikataulua on muutettava. Ilmoittakaa aina henkilöstölle aikataulun muuttuneista ajoista. 
Aikatauluun sisältyvät työajat/opiskeluajat + matka-ajat.  

Esikoululapsilla on oikeus esikouluun 15 tuntia viikossa kiinteän aikataulun mukaan silloin, kun 
huoltaja on vanhempainvapaalla lapsen sisaruksen takia tai kun huoltaja on työnhakijana. 

Yleinen esikoulu - Lapsella on oikeus esikouluun sen vuoden syksystä alkaen, jolloin lapsi täyttää 3 
vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus 15 tunnin maksuttomaan esikouluun viikossa, 
jota huoltaja hakee.  

Suunnittelupäivät - Esikoulu on suljettu neljänä päivänä vuodessa, jotka on tarkoitettu suunnitteluun 
ja henkilökunnan jatkokoulutukseen. Päivistä, jolloin esikoulu on suljettu, ilmoitetaan vähintään kaksi 
kuukautta etukäteen.  

Esikoulujen yhdistäminen - Loma-aikoina, kesällä ja joulun aikaan esikoulut tekevät yhteistyötä. 
Tällöin lapsen oma esikoulu voi olla suljettu, jolloin saatte jättää lapsenne toiseen esikouluun 
kyseisen jakson aikana. Lapsen tuntemaa henkilöstöä seuraa mukana tähän toiseen esikouluun.  

Jättäminen ja noutaminen - Kun noudatte lapsenne tai tuotte hänet esikouluun, on tärkeää ottaa 
yhteyttä henkilöstöön, jotta nämä näkevät teidän tulleen ja he voivat ottaa lapsen vastaan tai 
hyvästellä hänet. Ilmoittakaa aina henkilökunnalle mikäli joku muu noutaa lapsenne tai tuo hänet 
esikouluun. Henkilökunta ei saa luovuttaa lasta kenellekään muulle, ellette te huoltajina ole 
hyväksyneet tätä tai ilmoittaneet tästä. 

Sairaus - Sairastuneen lapsen on jäätävä kotiin. Soittakaa ja ilmoittakaa aina esikouluun lapsenne 
ollessa sairas. Soittakaa ja ilmoittakaa myös päivää ennen lapsenne paluusta takaisen sairauden 
jälkeen. On tärkeää, että lapsi on tervehtynyt ennen kuin hän palaa takaisin, jotta hän jaksaa olla 
mukana koko päivän esikoulussa, mutta myös tartuntariskin pienentämiseksi. Lapsen oltua 
kuumeessa on tärkeää, että hän on vielä yhden päivän kuumeettomana kotona. 

Lapsen ollessa vatsataudissa/hän oksentaa/hänellä on ripuli, hänen tulee olla oireeton 48 tuntia 
ennen paluuta takaisin esikouluun. Suuren tartuntavaaran vuoksi myös vatsatautisen lapsen 
sisarusten tulee jäädä kotiin.  



 

 

 

Tavallinen esikoulupäivä - Ajat esikouluissa vaihtelevat. 

Klo 6.30 Esikoulu avataan. Lapset voivat leikkiä, piirtää jne. aamiaiseen saakka.  

Klo 8.00 Aamiainen.  

Aamiaisen ja lounaan välillä lapsille on tarjolla erilaisia aktiviteetteja, kuten leikkejä, musiikkia ja 
luovaa toimintaa. Aamupäivällä osa toiminnasta tapahtuu ulkosalla. Lapsille tarjoillaan hedelmiä.  

Klo 12.00 Lounas.  

Lounaan yhteydessä vietetään rauhallinen hetki, jonka aikana lapset voivat nukkua tai kuunnella 
satua. Levon jälkeen lapsille on tarjolla leikkejä sisällä tai ulkona välipalaan saakka.  

Klo 15.00 Välipala, tavallisesti voileipiä ja maitoa.  

Välipalan jälkeen lapsille on tarjolla aktiviteetteja sisällä tai ulkona siihen saakka kun he lähtevät 
kotiin.  

Klo 18.30 Päiväkoti suljetaan.  

Oleskelu ulkona - Esikoulussa lapset ulkoilevat joka päivä. Tämän vuoksi lapsellasi tulee olla joka 
säälle sopivat vaatteet, kuten sadevaatteet, kumisaappaat, lämmin pusero, päällyshousut ja 
aurinkopäähine. Lapsesi tarvitsee myös ylimääräisiä vaatteita (housut, pusero, sukkia, alusvaatteita) 
siltä varalta, että hänen vaatteensa kastuvat tai likaantuvat.  

Lepo - Lounaan yhteydessä tarjotaan jonkinlaista lepoa. Vanhemmille, 3-5-vuotiaille lapsille luetaan 
ääneen. Nuoremmat 1-3-vuotiaat lapset saavat levätä/nukkua hetken joko patjoilla sisätiloissa tai 
lastenvaunuissa ulkosalla. Monissa esikouluissa lapset saavat nukkua ulkona omassa vaunussaan 
ympäri vuoden.  

Ruoka - Esikoulussa lapsille tarjoillaan aamiainen, lounas ja välipala. Ateriat ovat maksuttomia. 
Lapsen tarvitessa erikoisruokaa, tästä pitää ilmoittaa esikouluun.  
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