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Vem har rätt till skiftesvård
Skiftesvård arrangeras i daghem eller i familjedagvård kvällstid, nattetid, på veckoslut samt
på söckenhelger och helger. Skiftesvård ska
ordnas i nödvändig omfattning för de barn som behöver den
på grund av en förälders eller annan vårdnadshavares arbete eller studier
(lagen om småbarnspedagogik 540/2018, § 13).
Det finns ingen subjektiv rätt till skiftesvård.
•

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik erbjuder skiftesvård i Majbergets
daghem till barn som på grund av de båda vårdnadshavarnas,
makarnas/sambornas som bor i samma hushåll eller ensamförsörjarens
regelbundna skiftesarbete eller studier har vårdbehov även under tiden mellan kl.
18.00–6.00 och på veckoslut.

•

Arbetsgivarens intyg om vårdnadshavarnas skiftesarbete eller studieplatsens intyg
om studier på kvällar lämnas till servicekoordinatorer i samband med ansökan om
småbarnspedagogik.

•

Vårdnadshavarnas hobby- och fritidsverksamhet berättigar inte till skiftesvård.

•

Tillfälligt (högst en vecka) eller sporadiskt behov av skiftesvård, till exempel på
grund av studier, berättigar inte till en skiftesvårdsplats utan man förhandlar vid
behov om saken från fall till fall med servicekoordinatorn/skiftesdaghemmets
föreståndare.

•

Barnet kan även ha en deltidsplats i skiftesvård som används tillfälligt på grund av
arbetet. Under övriga tider har barnet en plats inom småbarnspedagogiken i ett
annat daghem.

•

När behovet av skiftesvård tar slut, erbjuds barnet en annan plats inom
småbarnspedagogiken i mån av möjlighet enligt närtjänstprincipen.
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Barnens vårdtider i skiftesvård
•

Barnens vårdtider baseras på vårdnadshavarnas studie- eller arbetsskift. Därför kan
barnets vårddagar ha olika längder. Vårdtider på över 10 timmar rekommenderas
inte, övernattning i daghemmet är dock ett undantag från detta (lagen om
småbarnspedagogik 540/2018, § 9).

•

Majbergets daghem är vid behov öppet under alla dagar i året enligt
vårdtidsreserveringar förutom två personalens planeringsdagar i juli/augusti.

•

Barnens vårdtider ska meddelas i tid till daghemmet genom Daisy-systemet. De
meddelas senast kl. 10 på måndagen den föregående veckan för två veckor framåt på
grund av låsningen av Daisys reserveringskalender. På begäran ska
vårdnadshavarnas arbetsskiften lämnas till daghemmets föreståndare.

•

Personalens arbetsskiften utarbetas utgående från föräldrarnas
vårdtidsreserveringar. Personaldimensioneringen är alltid enligt det lagstadgade
relationstalet. Behov och ändringar som meddelas efter tidsfristen beaktas om det är
möjligt på grund av personalens fastställda arbetsskiften.

•

Barnet kan vara i daghemmet när båda vårdnadshavarna är på arbetet samt efter ett
nattskift under vårdnadshavarnas sovtid.

•

Vårdnadshavarnas lediga dagar och semesterdagar är även barnets lediga dagar och
semesterdagar.

•

Under vårdnadshavarens sjukledighet erbjuds inte skiftesvård, men barnet kan
komma till daghemmet enligt motiverat behov vardagar kl. 9–16. Om behovet
förhandlas varje gång separat med daghemmets föreståndare.

•

Barnet kan hämtas till daghemmet tidigast kl. 5.30. Om vårdbehovet börjar tidigare,
ska barnet hämtas till daghemmet för natten kl. 20.00 den föregående kvällen. Barn
som behöver nattvård kommer till daghemmet senast klockan 20.00.

•

Barn som inte stannar för nattvård hämtas från daghemmet senast klockan 22.30.

•

Målet är att garantera att barnet får tillräckligt med sömn och har en tydlig dagsrytm.

4

Skiftesvård och förskoleundervisning
•

Barn som behöver skiftesvård deltar i förskoleundervisningen i den förskolegrupp
som hör till deras framtida närskolas elevupptagningsområde. Barnet är i
förskoleundervisningsdaghemmet enligt vårdreserveringen vardagar under tiden kl.
6.00–18.00 på de dagar där det inte finns behov av skiftesvård.

•

Om barnet under samma dag förutom förskoleundervisningen även behöver
skiftesvård, arrangerar skiftesdaghemmet transporten till
förskoleundervisningsplatsen eller därifrån. Transporten arrangeras enligt den
avgiftsfria förskoleundervisningens tidtabell (lagen om grundläggande utbildning
628/1998, § 32).

•

Ur synvinkeln av barnens intressen är det viktigt att barnens förskoleundervisningsoch vårddagar inte blir orimligt långa. Ett barn i förskoleundervisningsåldern ska
även ha tillräckligt med lediga dagar per vecka/månad.

•

Om att förena förskoleundervisningen och skiftesvården för barnet förhandlas
separat med familjerna.

•

Den avgiftsfria förskoleundervisningen tar slut den 31 maj.
Sommarvård/småbarnspedagogik från början av juni tills skolan börjar för ett barn i
förskoleundervisningsåldern ansöks separat med en ansökan om småbarnspedagogik
till daghemmet/skiftesvårdenheten genom Daisy. Rätten till skiftesvård tar slut när
skolan börjar.
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Måltider i skiftesvård
•

Frukost serveras i skiftesvård till de barn som vårdas före kl. 8.30.

•

Lunch serveras till de barn som vårdas under tiden kl. 11–11.30.

•

Mellanmål serveras till de barn som vårdas under tiden kl. 14–14.30.

•

Middag serveras till de barn som vårdas efter kl. 17.30.

•

Kvällsmål serveras till de barn som vårdas efter kl. 19.30.

•

Vårdnadshavaren beaktar måltiderna i skiftesvården och tar hand om barnets
måltider utanför vårdtiderna så att barnet kan delta i verksamheten när det
kommer till skiftesvården.

•

Barnets vårddag får inte förlängas på grund av måltider.

SKIFTESVÅRDSDAGHEM
Majbergets daghem
Solbackavägen 1
06150 Borgå
https://www.borga.fi/majbergets-daghem
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