VASU2017

KOONTI KYSELYSTÄ HUOLTAJILLE

VASU2017 – Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen
Opetushallitus valmistelee parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, ja niiden mukaan
laadittava Lohjan varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017.
Keväällä

2016

huoltajille

varhaiskasvatussuunnitelman

osoitettuun
laadinnassa

kyselyyn
huoltajien

tuli

vastauksia

näkemykset

399.
ovat

Paikallisen
merkittäviä

varhaiskasvatuksen kehittämisessä entistä paremmin lasten, perheiden ja tulevaisuuden tarpeita
vastaavaksi. Kiitämme vastauksista!

Lohjan varhaiskasvatuspalvelut

VASU2017 Varhaiskasvatussuunnitelman
koonti kyselystä

perusteiden

uudistaminen/

Vastaajien taustatiedot

Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja varhaiskasvatuksessa tulisi säilyttää?
Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

Muuta, mitä?


Lasten yksilöllisyyden huomioiminen ja lapsen osallisuus nähdään tärkeänä. Lasten erilaisuuden
arvostaminen, mahdollisuus ohjautua itse tekemisten äärelle, taitotason huomioiminen
toiminnan suunnittelussa sekä myös lahjakkuuksien huomioiminen



Varhaiskasvatuksen laadukkuus, kiireettömyys ja aikuisen kannatteleva läsnäolo lasten arjessa

Mitä tulisi kehittää edelleen?
 lapsen yksilöllisyyden huomioiminen varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsen yksilöllinen unirytmi ja
levon tarve tulisi huomioida lapsen varhaiskasvatuspäivän suunnittelussa joustavasti. Lasten
osallisuutta toiminnan suunnitteluun kaivataan myös sekä lapsen näkyvämpää roolia oman
varhaiskasvatussuunnitelmansa laatimisessa. Lasten taitotaso, tuen tarpeet ja mielenkiinnon
kohteet tulisi huomioida nykyistä paremmin suunnittelussa.
 riittävä, koulutettu henkilöstö ja sopivat, iänmukaiset ryhmäkoot
 Pienet lapset omissa ryhmissään
 Pienryhmittämisen ja omahoitajamallin kehittäminen edelleen.
 aikuisen sensitiivinen, kiireetön läsnäolo ja laadukas kommunikaatio lasten kanssa. Myös
osallistumista lasten leikkeihin kaivataan lisää.
 yhteistyö huoltajien kanssa. Päivittäisen tiedottamisen ja kuulumisten lisääminen sekä sähköisen
viestinnän kehittäminen. Sähköinen viestintä ei korvaa päivittäisten kuulumisten vaihtoa. Myös
sähköisen seurantajärjestelmän kehittämistä kaivataan lasten turvallisuuden lisäämiseksi.
 liikkumisen lisääminen lasten arkeen: liikuntavälineet lasten saataville, lajikokeilut, pihan ja
luonnon hyödyntäminen, retkiä myös iltapäivisin, pois istuvasta toimintakulttuurista
 tasapaino toiminnan järjestämisessä:
kohtuullisuus, riittävä aika leikille

ulkoilua

myös

huonommalla

säällä,

ulkoiluaikojen

 tasalaatuisuus pedagogiikan laadussa yksiköiden/ ryhmien välillä mm. sisäistä auditointia ja
työnkiertoa lisäämällä
 fyysinen
oppimisympäristö:
piha-alueiden
monipuolisuus
ja
viihtyisyys
sekä
tarkoituksenmukaiset, värikkäät, viihtyisät sisätilat. Myös luontopainotteisuuden kehittäminen
mainittiin.
 ruokakasvatuksen merkitys terveyden näkökulmasta: riittävä, terveellinen ja monipuolinen ruoka
syrjäytymisen ehkäisemisessä ja terveyden edistämisessä tärkeää. Pitkän teollisen prosessin
vaatineiden tuotteiden välttäminen, kuten einekset, lisäaineet, rasvaton maito, margariini tai
ainakin mahdollisuus valita terveellisempi vaihtoehto.
 sisällöllinen kehittäminen: monipuolinen taidekasvatus, kaverisuhteiden tukeminen, tunne- ja
vuorovaikutustaidot, positiivinen pedagogiikka, mediakasvatus, leikki
 ruotsin- ja englanninkielinen kielikylpy
 vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetuksen säännöllisyys
 huoltajien osallisuuden lisääminen. Toisaalta huomioitava osallistamisen
kuormittavuus (esim. retkikohteen valinta ryhmän huoltajat osallistamalla).
 perhepäivähoidon laadun valvonta

ja

viestinnän

Miten huoltajien osallisuus toteutuisi parhaalla mahdollisella
varhaiskasvatuksessa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

tavalla

Muuten, miten?


vanhempien osallistaminen toiminnan suunnitteluun



kuulumisten vaihtaminen päivittäin



vanhempainiltoja useammin kuin kerran vuodessa, toiminnallisuutta ja yhdessä tekemistä
vanhempainiltoihin



kirjallinen raportointi päivästä, esim. levon/ unen määrä, miten syönyt, onko jotain erityistä



reissuvihko, johon sekä huoltajat että henkilöstö kirjaavat kuulumisia



vanhemmat tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen



vanhempien rooli lastensa kehityksessä, vastuu ja toimijuus täysimääräisenä käyttöön



joustava sähköinen järjestelmä, esim. Päikky-sovellus

Mitä tulevaisuuden taitoja on tärkeää edistää varhaiskasvatuksessa?Valitse
kolme mielestäsi tärkeintä.

Muuta, mitä?


kielelliset taidot



terveys ja hyvinvointi: liikkuminen, ravinto, elämäntavat, psyykkinen hyvinvointi kaiken
oppimisen perustana



varhaiset matemaattiset taidot



lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi



lapsen sukupuolitietoisuuden tukeminen, kasvun tukeminen tytöksi tai pojaksi

