VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsåret 2020-2021
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
Lillgården kommer från och med 1.8.2020 att uppgradera verksamheten från att ha fungerat
som ett gruppfamiljedaghem till att börja fungera som ett litet daghem. Dessutom kommer
Lillgården Ab även att sysselsätta en familjedagvårdare som arbetar med en liten barngrupp i
en skild lägenhet som är i nära anslutning till daghemmet. Daghemmet Lillgårdens barnantal
är max 21 barn. Till personalen med fostrande uppgifter hör en lärare inom
småbarnspedagogik samt två närvårdare. Barnen i daghemmet är mellan 2-6 år. Barnen
kommer att delas in i smågrupper efter ålder, tema, eget intresse och aktivitet.
Familjedagvårdaren är närvårdare till sin utbildning, och hon sköter 4 st. 1-2åringar i
”Minigården”. Därtill kommer Lillgården även att sysselsätta en person som sköter om köket,
städningen och som kan vara till hands som assistent i barngruppen då det behövs.
Personal
Jutta Saarinen fortsätter att jobba som familjedagvårdare med de minsta barnen i den skilda
lägenheten. Petra Karlsson och Catrine Barre-Sundström arbetar som närvårdare i
Daghemmet Lillgården. Sofie Tuomela fungerar som lärare inom småbarnspedagogik samt
som ansvarig person för verksamhetsstället. Josefin Isaksson är anställd i stödande och
andra bistående arbetsuppgifter i daghemmet (som ”extra resurs” i köket, kontoret,
barngruppen och med städningen).

Utbildning
Josefin Isaksson: ansvarsperson, aktieägare
- Odlingshortonom YH 2008
- Yrkesexamen egenföretagare 2016
- Familjedagvårdare 2018
- Utbildar sig till socionom (YH Novia, Åbo)
Jutta Saarinen: ansvarsperson, aktieägare
- artenom YH 2002
- båtbyggare 2005
- närvårdare med inriktning på barn och unga 2012
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
Sofie Tuomela: ansvarsperson, anställning 1.8.2020-31.7.2021
- Lärare inom småbarnspedagogik 2019
Samtliga anställda (förutom Jutta Saarinen och Sofie Tuomela) har gått ICDP-skolning i
kommunal regi. International Child Development Programme är en 20 timmars skolning, där
man lär sig samspela med människor. Alla vårdare vid Lillgården har hygienpass, samt kunskap
i första hjälpen. Alla anställdas brottsregister har även vid anställningens början kontrollerats,
och konstaterats vara prickfria.
Arbetstider
-

Hösttermin 1.8-31.12.2020
Vårtermin 1.1-31.7.2021
Jullov efter behov (Lillgården erbjuder dagvård hela julhelgen, men håller stängt ifall
det inte finns behov av dagvård)
Sommarlov efter behov (Lillgården erbjuder dagvård hela sommaren, men håller
stängt ifall det inte finns behov av dagvård)

Lillgården är öppet från 07:00-17:00 och personalens arbetsturer är placerade så att det
täcker behovet både morgon och eftermiddag. Personalen jobbar 8 timmar/dag.

2. Plan för småbarnspedagogik
Tyngdpunktsområden
Lillgårdens plan för småbarnsfostran har reviderats under sommaren. De olika
kompetensområdena kommer att beaktas i all verksamhet vid Lillgården. Leken och skötseln
av gårdens djur är dock de centrala inlärnings- och arbetssätten inom småbarnspedagogiken
hos oss på Lillgården. Vi kommer också att ha smågruppsverksamhet så ofta som möjligt, för
att kunna se varje barn och dess behov. Lillgårdens dagliga verksamhet kommer att
genomföras på ett lekfullt sätt genom lek och aktiviteter som är anpassade till barnen i
gruppen med en målsättning om att varje barn ska bli sedd och hörd och känna att de trivs
hos oss på Lillgården.
Den pedagogiska verksamheten
Under höstterminen 2020 kommer vi att sätta mycket tid på att lära känna varandra, huset,
gården och alla djuren. Det är flera nya barn som börjar hos oss i höst och för oss är det viktigt
att barnen känner sig trygga och hemma i Lillgården. Hösten medför naturligt en hel del
aktiviteter i skogen, och att utnyttja naturen och djuren i den dagliga verksamheten är något
vi kommer att satsa på. I skogen och naturen kan mycket utveckling och lärande ske. Förutom
naturvetenskap kommer vi även att ge barnen möjlighet till lärande inom övriga
kompetensområden som matematik, språk, teknik, skapande och rörelse. Hösten medför
även naturligt en del arbete med gårdens djur, då alla flyttar tillbaka in i ladugården efter
sommarens ”grönbeten”. Detta är något vi tar fasta på med barnen, och låter barnen vara
delaktiga i arbetet då djuren flyttar in tillbaka – samt delaktiga i skötseln som livet i ladugården
naturligt för med sig. Högtider och andra viktiga dagar kommer vi att uppmärksamma under
året. Bland annat farsdag, barnkonventionens dag, Finlands självständighetsdag och julen
under höstterminen. Högtider och viktiga dagar kommer att uppmärksammas med
ändamålsenligt pyssel eller annan aktivitet. Vid juletid vill vi gärna erbjuda barnen en mysig
luciastund i ladugården samt julgröt åt alla föräldrar under ett morgonmål.
Till vårterminen 2021 har vi planerat in fotografering av barnen enskilt och i grupp. Vi hoppas
få njuta av vintern med mycket utevistelse (och kanske ett utejippo), både med pulkor,
skridskor, ”peffisar” – kanske även med skidor? Även de traditionella helg- och festdagarna
under vårterminen uppmärksammas med lämpligt pyssel eller annan aktivitet (påsk, morsdag
osv). Under våren kommer barnens nyfikenhet för odling och kretslopp naturligt fram, vilket
vi gärna utnyttjar genom att starta äggkläckarmaskinen och så våra egna frön - som vi sedan
kan plantera ut i växthuset. Våren medför även en hel del arbete med djuren, som ska
”förberedas” för att få flytta ut på grönbete igen. Att klippa får, flytta dem ut i hagen, städa
kaninburarna och se kycklingar växa till hönor kommer att vara en del av vardagen i Lillgården
under vårterminen 2021.
Utöver det som redan nämnts ovan kommer sagor, språklekar, rim och ramsor och
sångstunder vara givna aktiviteter under året, liksom även skapande verksamhet i olika former
så som rörelse (ex. dans), drama (gå in i roll), musik (skapa musik) samt sy- och träslöjd. Barnen
kommer under året även få utforska enkel teknik och experimentera. Vi kommer att diskutera
hur en bra vän är, alla människors lika värde samt hur vi vill ha det i vår grupp för att skapa
den bästa gemenskapen och stämningen i gruppen. Vi kommer även att hålla Lillgården-råd
minst en gång i månaden för att kontinuerligt ge barnen utrymme för att förmedla sina egna

åsikter och tankar vad gäller förslag på aktiviteter, andra leksaker eller annat som barnen vill
lyfta fram. Detta möjliggör för barnen att vara delaktiga i saker som rör dem och deras vardag
och där vi vuxna på Lillgården får ta till oss och tillsammans med barnen diskutera och
förverkliga i den mån det går. Föräldrar och mor-och farföräldrar kommer vi att bjuda in till
morsdags- och farsdags kaffe samt till andra aktiviteter som exempelvis pepparkaksbakning
eller vändagsfest.
Verksamhet utanför Lillgårdens område kommer också att ske under året. Vi vill kunna erbjuda
barnen att regelbundet få leka och lära sig i en fin och barnvänlig närliggande skog. Även
lekstunder i byns parker är populärt bland barnen. Vi kommer under året även att besöka
biblioteket där de äldre barnen fortsättningsvis även kommer att få delta i bibliotekets
sagostunder och andra aktiviteter. Vi hoppas även kunna göra teaterbesök under året samt
besöka Sagalunds museum.
Anordnande av småbarnsfostran
Lillgårdens tider
7.00
Frukost, fri lek
9.00
Samling/”pottapiiri” och vuxenstyrd pedagogisk småbarnsverksamhet
10.00
Lek på gården, mata djur i ladugården
11.00
Lunch, potta
12.00
Vila/lugn stund - 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
Daghemmet stänger
Daghemmet Lillgården kommer att ha ett veckoschema för att synliggöra och tydliggöra hur
veckan kommer att se ut, både för barn och vårdnadshavare. Veckoschemat kommer att se
annorlunda ut från vecka till vecka i och med de många kompetensområden som barnen ska
ges möjlighet att utforska under sina dagar i Lillgården samt
”Minigårdens” veckoschema (familjedagvårdaren)
Måndag – promenad i byn
Tisdag – vi sköter gårdens alla djur
Onsdag – sång och ramsor
Torsdag – pyssel och lek
Fredag – lek och rörelse

3. Samarbete mellan hemmet och Lillgården
Innan nya barn börjar i dagvård vid Lillgården, besöker vi alla barn i eget hem för att skriva
vårdavtal. Innan själva dagvårdsstarten erbjuder Lillgården även fem kostnadsfria
bekantningsdagar, där barnet tillsammans med vårdnadshavarna får lära känna utrymmena
och rutinerna. Efter själva dagvårdsstarten består det främsta samarbetet med
vårdnadshavarna genom den dagliga ”tamburkontakten” men även telefonsamtal och annan
telefonkontakt (SMS, whatsapp) idkas. Föräldrasamtal kommer att erbjudas vårdnadshavarna
både under höst- och vårterminen. Vidare kommer vårdnadshavarna få ta del av Lillgårdens
schema varje vecka och delta i några gemensamma aktiviteter under året.

