VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020
LILLGÅRDEN AB

1. Allmänna uppgifter om Lillgården
Grunduppgifter
Lillgården AB
Pajbölevägen 3, 25700 Kimito
Hemsida: www.lillgarden.fi
Mobil: 0442407735
FO-nummer: 2840357-3
Grundare och aktieägare av företaget: Josefin Isaksson och Jutta Saarinen
Barnantal
Vid verksamhetsårets start i augusti 2019, fanns det 20 anmälda dagvårdsbarn vid Lillgården.
4 av dessa sköttes av familjedagvårdaren Jutta Saarinen i ”minikämppän” (Lingonen), och
resten var uppdelade i två olika gruppfamiljedaghem: Blåbären och Smultronen. I oktober
2019 började det 21:a barnet vid Lillgården (i Blåbären).
Under hela verksamhetsåret har några barn gått ner från heltidsvård till 20h/v (”ut-och-lekabarn”), och några har sedan ökat upp till heldagsvård igen.
I Blåbären bestod gruppen av 6 st barn som var över tre år, och tre barn som var under tre år.
2 vårdare skötte gruppen.
I Smultronen fanns totalt max 8 barn, som alla var fyllda tre år vid årsskiftet (2016 födda). 2
vårdare skötte barnen i gruppen.

Personal
Vid företagets tredje verksamhetsårsstart i augusti 2019 arbetade företagets båda ägare
Josefin Isaksson och Jutta Saarinen. Jutta sköter barnen i den lilla gruppen (Lingonen) ute i
minikämppän (4 st barn under tre år).
Petra Karlsson skötte tillsammans med Lina Nyqvist Blåbären. Lina drabbades av personliga
svårigheter i november 2019, och var sedan sjukledig under hela resterande verksamhetsår
(med undantag av några arbetsdagar i mars 2020). Linas frånvaro har kompenserats med
vikarier under hela året. Lillgården har i första hand valt vikarier som tidigare varit på jobb i
Lillgården och känner barnen, huset, rutinerna och föräldrarna.
Josefin skötte tillsammans med Catrine Barre-Sundström Smultronen under hela
verksamhetsåret.
Under sommaren 2020 anställdes även en vikarie, så att alla anställda skulle kunna hålla sina
införtjänade semestrar samtidigt som vi ville kunna erbjuda dagvård största delen av
sommaren. Ida Stenström har även städat och organiserat (inomhus och utomhus) samt skött
gårdens djur, de dagar då det inte varit barn närvarande under sommardagarna.

Utbildning
Jutta Saarinen: ansvarsperson, aktieägare
- artenom YH 2002
- båtbyggare 2005
- närvårdare med inriktning på barn och unga 2012
Josefin Isaksson: ansvarsperson, aktieägare
- odlingshortonom 2008
- yrkesexamen egenföretagare 2016
- familjedagvårdare 2018

Petra Karlsson: fastanställd på heltid fr.o.m. 1.8.2017
- familjedagvårdare 1989
- frisör 1993
- närvårdare med inriktning på barn och unga 2014
Catrine Barre-Sundström: anställning 1.9.2018-31.7.2021
- Kock 1987
- Dagvårdare 1990
Lina Nyqvist: anställning 9.9.2019-31.7.2020
- idrottsledare 2007
- yrkesexamen servitör 2011
- närvårdare med inriktning på barn och unga 2017
Ida Stenström: anställning 8.6-7.8.2020
- studentexamen 2019
- utbildar sig till närvårdare med inriktning på barn och unga vid Axxell
Alla vårdare och vikarier vid Lillgården har hygienpass, samt kunskap i första hjälpen. Alla
anställdas brottsregister har även vid anställningens början kontrollerats, och konstaterats
vara prickfria.

2. Arbetstider
Hösttermin 1.8-31.12.2019
Vårtermin 2.1-31.7.2020
Jullov 23-29.12.2019 (Lillgården stängt)
Sommarlov 20-31.7.2020 (Lillgården stängt)

3. Plan för småbarnsfostran
Tyngdpunktsområden
Vid Lillgården följer vi grunderna för de olika kompetensområdena: kulturell och
kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet och digital kompetens,
förmåga att delta och påverka samt förmåga att tänka och lära sig. Den mångsidiga
kompetensen har beaktats i all verksamhet vid Lillgården, där främst leken inom
småbarnspedagogiken är det centrala inlärnings- och arbetssättet vid Lillgården. Skötsel av
gårdens djur är det andra centrala inlärningssättet vid Lillgården.
Vid Lillgården har vi tagit barnens eget intresse och spontanitet i beaktande då vi planerat vår
verksamhet. Barnens påverkan spelar en stor roll. Den röda tråden genom hela Lillgårdens
ideologi, kan kanske sammanfattas som att barnen på nära håll får vara med och följa det
naturliga kretsloppet: barnen får följa med hur ägg blir höna, hur ull blir pannlapp, hur frö blir
planta. Barnen ges möjlighet att med alla sinnen uppleva glädjen i närheten till djur och natur.

Under höstterminen 2019 vid Lillgården tog vi god tid på oss att bekanta oss med varandra,
huset, djuren och att få alla att känna sig som hemma. En hel del skogs- och parkutfärder med
hösttema blev det, och roliga lekar på gården. I september fick vi besök till vår utegård av
Brusabys två getter, vi skördade vår egen potatis och hade skördefest.

I oktober ordnade vi en skogsutflykt till ”laavun” (bakom Norrbacka), där skogstrollet (Pio
Fuchs) hälsade oss välkomna. Vi grillade korv och var hela förmiddagen i den härliga skogen.
Många tyckte ändå att den korta bussturen var roligast!
November bjöd på lite ruggigt väder, och vi ordnade en ordentlig Halloween-fest alla
tillsammans. Samma månad uppmärksammades även farsdag med presentpyssel och
farsdagsmorgonmål.
December genomsyrades av julens tema med pyssel och sånger. I mitten av december
ordnades även en ordentlig frukost där alla föräldrar var inbjudna, då vi tillsammans åt
tomtegröt och fick njuta stämningsfull och fin sång av Kimitos egen Lucia i ladugården.
Fotofabriken från Ekenäs besökte oss i början av januari 2020, för enskild och gemensam
fotografering.
Vårterminen 2020 inleddes utan snö, så vi passade på att vara mycket ute i skogen. En dag i
veckan ägande vi oss åt ett gemensamt projekt, då vi pysslade ihop en stor värld – under
vattnet, för dinosaurier osv. Barnen tycker om att pyssla ute i snickarboden!
I januari följde vi barnens önskemål och satte igång äggkläckarmaskinen där vi fick följa med
hur 3 kycklingar ”ruvades” och kläcktes. Vi följde med utvecklingen, flytten ut till hönshuset –
och spänningen med att se om det blir hönor eller tuppar av kycklingarna.

I februari fick vi se en klossteater-föreställning av Roosa Halme vid Lillgården. Samma månad deltog vi
även i en bokbio i bibliotekets regi. Båda programpunkterna uppskattades mycket av barnen.
Vårvintern fortsatte i det varma och våta vädrets tecken, och vi var regelbundet till både skogen,
parken och hade egna sagogympa-stunder i vårt gymparum.

Våren 2020 kommer alltid att bli hågkommen som ”Corona-våren”. Vid Lillgården stannade
allt upp på en gång: från måndagen den 16.3.2020 hade vi en period på två veckor helt utan
barn. I april hade vi några barn på plats, och från och med 14.5.2020 hade vi i 12 barn på plats.
Under perioden med inga/få barn ordnade vi upp och städade skåpen, huset, gården,
ladugården samt planerade verksamheten för kommande verksamhetsår. Tack vare tät
kontakt med Kimitoöns ledare för småbarnpedagogik fick vi hjälp och råd med hur vi skulle
ordna verksamheten för att följa rådande restriktioner gällande Covid 19.
Under året har vi även firat barnens födelsedagar med korta kalas under samlingarna. Då har
barnet blivit uppvaktat med sång, och en present från Lillgården i form av en egen tavla (med
barnets namn och födelsedag) och ett litet, virkat lantdjur.

Anordnande av småbarnsfostran
Lillgårdens tider
7.00
Frukost, fri lek
9.00
Samling/pottapiiri, ordnad verksamhet
10.00
Lek på gården, mata djur i ladugården
11.00
Lunch, potta
12.00
Vila/lugn stund med saga inomhus för de äldre barnen, vila ute i vagn för de
yngre
14.00
Mellanmål, potta
15.00
Lek på gården, mata djur i ladugården
17.00
Middag, fri lek

Smultronens veckoschema
Måndag – lek och rörelse
Tisdag – syssel och pyssel
Onsdag – skogen
Torsdag – experimentdag
Fredag – gemensam sångstund, köksskoj
Blåbärens veckoschema
Måndag – skogen
Tisdag – lek och rörelse
Onsdag – syssel och pyssel
Torsdag – experimentdag
Fredag – gemensam sångstund
Lingonens veckoschema
Måndag – promenad i byn
Tisdag – sångstund
Onsdag – sång och ramsor
Torsdag – pyssel och lek
Fredag – lek och rörelse
Verksamhet utanför Lillgårdens område
Varje vecka har barngrupperna varit på utflykt till en fin, närliggande skog eller till den
närmaste parken i byn (intill skolbacken). Till biblioteket har de äldre barnen varit rätt
regelbundet, och vid ett tillfälle under våren deltog vi i en bokbio i Villa Landet.
4. Samarbete mellan hemmet och Lillgården
Innan barnen började i dagvård vid Lillgården, besöktes alla barn i eget hem där vi skrev
vårdavtal. Före själva dagvårdsstarten erbjöds även fem kostnadsfria bekantningsdagar vid
Lillgården, där barnet tillsammans med föräldern/föräldrarna fick lära känna utrymmena och
rutinerna. Efter själva dagvårdsstarten består det främsta samarbetet med föräldrarna av den
”dagliga tamburkontakten”, men även telefonsamtal och annan telefonkontakt idkas. Så gott
som varje månad har även föräldrarna fått hem ett månadsbrev, där aktuell information om
verksamheten delgetts föräldrarna.
Under vårterminen erbjöds alla föräldrar ett föräldrasamtal.
Sjukfrånvaro eller annan frånvaro meddelas personligen eller via telefon (samtal,
meddelande).

