Sateenkaari Koto Daghem fulla av små mirakel
En innovativ, flexibel och professionell organisation som producerar tjänster för
barn- och barnfamiljers individuella behov.

Vi är en serviceproducent inom småbarnsfostran, som i det här skedet har sju
olika daghem i Åbo regionen.
Vi känner igen Åbo regionens olika och områdesvisa särskilda kundkretsar och
behov. Vi svarar på våra kunders behov, och vår styrka är ett familjecentrerat
arbetssätt.
Vi är en flexibel, stark och kunnig kumpan till staden och tredje sektorn i
arbetet med att utveckla, skapa och erbjuda en helhet av tjänster med service
för barnfamiljer och inom småbarnsfostran.

Dokument som styr vårt arbete
Lagen om barnets småbarnsfostran
Den nationella Planen för småbarnsfostrans grunder 2016
Åbos och Nystads planer för småbarnsfostran
Åbos och Nystads förskoleplaner
Lagen om barnens rätt
Jämställdhetslagen
Barnskyddslagen

Inom Sateenkaari Koto
bemöts varje barn och familj
respektfullt, vänligt och som individer.
Vi erbjuder erfarenheter, uflykter och
upplevelser

Värderingar som styr vårt arbete
“Daghemmets vuxna är all2d nära, ger råd,
ler då man ser dem, läser sagor, hi8ar på
roliga saker a8 göra, hjälper när det ﬁnns
behov, leker med oss och tar hand om oss”
Repons från en förälder, 2016

Närhet och
trygghet

Familjecentrerat

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Fostringsgemenskap genom stöd till och med
hjälp av föräldrarna
I Sateenkaari Kotos vardag möter vi barnet och
familjen på ett respektfullt, vänligt och
individuellt plan.

Små grupper
Trygga och lättillgängliga vuxna
Respektfull atmosfär
Hemlik omgivning och fungerande utrymmen

Hållbar
utveckling

Aktivitet och
glädje
✓ En vardag fylld av upplevelser,
utflykter och äventyr

✓ Naturen som en del av
fostringsomgivningen
✓ Respekt för naturen och ekologisk
livsstil som en del av verksamheten
✓ Hållbar utveckling innebär
kontinuerlighet och stabilitet
✓ Hållbar utveckling i sociala relationer

Samhörighet
och
delaktighet
✓
✓

Barnen blir sedda och hörda
Ett tryggt nätverk av vuxna
omkring en som stöder
uppväxten

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN SOM EN
PROCESS

PLANERA

UTVÄRDERA,
UPPMÄRKSAMMA OCH
ANALYSERA
Barncentrerad plan för
småbarnsfostran och gruppens
plan för småbarnsfostran
Specialfostrans grupp-planering

DOKUMENTOI
DOKUMENTERA
Växelverkan med barnet och
observationer, gjorda enligt
minnesanteckningar, gruppmöten, och
andra anteckningar ligger som grund
för det man skriver i barnets egen Plan
för småbarnsfostran.
Fyll i barnets egen plan för
småbarnsfostran: som 1-2 år, 3 år, 4
år och 5 år, och uppdatera
grupp-planen. Ha grunderna för
planen för småbarnsfostran och
andra riktlinjer som bakgrund.

Gruppens plan för
småbarnsfostrans värderingar,
teman, mål och medel “så här
fungerar vi i praktiken”
Dagens program, veckoscheman,
teman och årsklocka
Teamets avtal och arbetsfördelning

Medvetet
fostringsarbete i
vardagen
Barnet i centrum

HANDLA och FÖRVERKLIGA
Observera och skriv upp
vardagliga ting och händelser
(om enskilda barn samt
grupper) Observation 1-2 år, (
3 år, 4 år, 5 år) filma, fotografera,
spela in. Samla in och spara
barnens verk (portfolio)

REFLEKTERA OCH UTVÄRDERA
Knattesamtal med föräldrarna
Utvecklingssamtal, grupp-planering,
gruppens plan för småbarnsfostran
och dess utvärdering inom teamet
Barnets portfolio,
familjernas och barnets intervjuer
Grupputvärdering med
specialbarnträdgårdsläraren

Planering, observation och dokumentering
Blanketter som används i Sateenkaari Koto

Planer som stöder gruppens verksamhet och barnets utvecklande
✓ Gruppens Plan för småbarnsfostran
✓ (gruppvasu) – varje daghems distinkta egenhet bör synas här
✓ Varje enskilt barns och gruppens observering och nödvändiga dokumentation (penna
och rutigt häfte)
✓ Barnets egen plan för småbarnsfostran: 1-2 år, 3 år, 4 år och 5 år
✓ Barnets egen portfolio
✓ Grupputvärderingsblankett - Görs tillsammans med småbarnsfostrans
specialbarnträdgårdslärare, gruppens vuxna och daghemsföreståndaren
✓ Barnets förskoleplan (vid behov också Barnets förskolas läroplan, samt jämställdhetsoch jämlikhetsplanen)
Tillsammans med föräldrarna
✓ Första diskussionen- i samarbete med föräldrarna
✓ Knattesamtal tillsammans med föräldrarna (Barnets och gruppens plan för
småbarnsfostran)
✓ Föräldramöten (memon/sammandrag till Muxuboken, där också föräldrarnas deltagande
uppmärksammas)
Arbetets planering i praktiken
✓ Års/månadsplanering, veckoplaneringar
✓ Årsklockan ger en tidsram för planeringen

VISION
Då barnet går vidare från Sateenkaari
Koto
I barnets ryggsäck ﬁnns en tro på sina
egna färdigheter och modet a8 uNorska
världen med öppet sinne.
Barnet har de sociala färdigheter,
kunskaper och verktyg som behövs för a8
bli framgångsrik i livet baserat på sina
egna styrkor och intressen.

