AVTAL
GARANTI FÖR PLATS INOM
SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET
BARNETS UPPGIFTER
Namn

Personbeteckning

VÅRDNADSHAVARNAS UPPGIFTER
Vårdnadshavarens namn

Personbeteckning

Telefonnummer
Vårdnadshavarens
namn

Personbeteckning
E-postadress

Telefonnummer

E-postadress

BARNETS NUVARANDE PLATS INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
□ Daghem, namn _____________
□ Familjedagvårdare eller gruppfamiljedaghem, namn________________
Garanti för plats inom småbarnspedagogik för tiden Planerad återkomst till småbarnspedagogik
dd.mm.åååå - dd.mm.åååå

DATUM OCH UNDERSKRIFTER
Plats och datum

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Plats och datum

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Plats och datum

Ledare inom småbarnspedagogik underskrift och namnförtydligande

Uppgifterna på blanketten sparas i småbarnspedagogikens eVaka-tjänst enligt EU:s allmänna dataskyddförordning (2016/679). Esbo
stads dataskyddsbeskrivningar finns till påseende på Esbo stads webbplats www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar. Blanketten förvaras
på barnets enhet för småbarnspedagogik under sex års tid utöver barnets tid i småbarnspedagogik, tills arkiveringstiden upphör.

PRINCIPER FÖR GARANTI FÖR ÅTERBÖRDANDE AV DAGVÅRDSPLATS:
(Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 18.11.2009)
Garantin för återbördande av dagvårdsplats infördes 1.1.2010.
Efter att barnet varit i småbarnpedagogik i fyra månader kan föräldrarna avbryta
småbarnspedagogiken tillfälligt på grund av moderskapsledighet, föräldraledighet,
vårdledighet, alterneringsledighet, sjukledighet, arbetslöshetsperiod, permittering, tillfällig
flytt eller av annan orsak. Om avbrottet från småbarnspedagogisk verksamhet upprättas
ett skriftligt avtal.
En förutsättning för garanti för plats inom småbarnspedagogik är att
småbarnspedagogiken avbryts för en period på minst fyra (4) månader.
Esbo stad förbinder sig att i augusti följande verksamhetsår ordna en plats i det
tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet i familjedagvård för barnen som har avbrutit
dagvården.
Familjen ska skriftligt meddela fyra (4) månader före avtalstiden löper ut om barnet
återvänder till småbarnpedagogik eller om avbrottstiden av småbarnspedagogik fortgår
under följande verksamhetsår (1.8 -31.7).
Om barnet behöver småbarnspedagogik på grund av att föräldrarna får sysselsättning eller
studerar förfaller avtalet. Då ska familjen ansöka om plats inom småbarnspedagogik för
barnet i enlighet med de tidsfrister som lagen förutsätter. Småbarnspedagogik kan
avbrytas högst två (2) gånger på grunderna för garantin för återbördande av plats inom
småbarnspedagogik.

