
Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster
Principer för ordnande av skiftesvård
inom småbarnspedagogiken 1.5.2018

1

SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

Principer för ordnande av skiftesvård inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.5.2018

Skiftesvården finns till för att hjälpa familjer i ordnandet av barnvård under den tid som
föräldrarna arbetar eller studerar. Dessa principer för ordnande av skiftesvård berör ordnandet av
kvällsvård på finska och svenska som en kommunal småbarnspedagogisk service.

1) Bakomliggande lagstiftning

Lagen om småbarnspedagogik (8.5.2015/580)

11 §: Kommunen ska se till att det finns tillgång till barndagvård som anordnas eller övervakas av
kommunen i den omfattning och i sådan form som behovet inom kommunen förutsätter. Vid
planeringen och anordnandet av dagvård ska barnets bästa beaktas.

Förordning om barndagvård (3.6.1988/486)

4 §: Dagvården ordnas som halvdagsvård och heldagsvård. Vårdtiden för barn i heldagsvård får i
allmänhet fortgå i en fortsättning högst tio timmar per dygn och i halvdagsvård fem timmar per
dygn.

5 §: Daghems verksamhet under kalenderåret och dess öppethållningstid under dygnet skall
ordnas i enlighet med behovet på orten.

Ett barn har inte en subjektiv rätt till skiftesvård. Den subjektiva rätten innebär att alla barn under
skolåldern har rätt till småbarnspedagogik vardagar under daghemmens normala öppettider, även
om barnets föräldrar eller ena förälder skulle vara hemma. Ordnandet av skiftesvård grundar sig
ändå alltid på behovet i kommunen och är således en behovsprövad service som barnet inte har
subjektiv rätt till.

2) Definition av begrepp

Inom småbarnspedagogiken innebär skiftesvård att barnets behov av småbarnspedagogik infaller
utanför daghemsenheternas öppettider (kl. 6.00-18.00).

Skiftesvård innebär vård av barnet vardagar mellan kl. 18.00-6.00 (kvällar och nätter) samt under
veckoslut och helgdagar.

Kvällsvård: Kvällsvård ordnas för familjer som på grund av föräldrarnas arbete eller kvällsstudier
har behov av vård för sitt barn vardagskvällar mellan kl. 18.00-22.00. Kvällsvård erbjuds måndag
till fredag (ändå inte under helgdagar). De dagliga öppettiderna varierar enligt de av
vårdnadshavarna inlämnade vårdtidsanmälningarna. Daghemmet stängs senast kl. 22.00. Vid
behov håller man öppet till kl. 22.15.
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3) Rätt till skiftesvård och lediga dagar

· Barn vars vårdbehov beror på båda vårdnadshavarnas eller den enda vårdnadshavarens
skiftesarbete eller studier har rätt till skiftesdagvård.

· Skiftesvården är avsedd för barn som regelbundet har behov av skiftesvård (inte sporadiskt
enskilda kvällar). Varaktigheten av behovet av skiftesvård diskuteras från fall till fall och enligt
behov.

· När behovet av skiftesdagvård upphör, flyttas barnet till daggruppen.

· I barnets vårdtider ska veckovilan, lediga dagar och semestrar beaktas (veckovila = antalet
lediga dagar ska motsvarar veckosluten och de lediga dagarna i månaden).

· I planerandet av tidtabellerna för barnets småbarnspedagogik och kvällsvård ska man ta
hänsyn till att barnets vårdtid borde vara högst 10 timmar/dygn.
Barnets vårdtid är föräldrarnas arbetstid + resor, vilka räknas in i längden på barnets vårddag.

4) Skiftesvårdens syfte och innehåll

Skiftesvårdens syfte är att erbjuda barnet mångsidig småbarnspedagogik. Inom skiftesvården
iakttas Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik. Inom skiftesvården fäst särskild
uppmärksamhet vid skapandet av grundtrygghet i kvällsvården. Även inom den
småbarnspedagogiken som fungerar under avvikande tider planeras verksamheten så, att den
främjar barnets helhetsmässiga utveckling med hänsyn till barnets utgångsläge och individualitet.

Målet är att personalen och vårdnadshavarna i samarbete understöder barnets helhetsmässiga
välbefinnande med en så tydlig dagsrytm som möjligt och med hänsyn till barnets behov av vila
och tillräcklig nattsömn.

Verksamhetsprincipen för skiftesvården är att den småbarnspedagogiska verksamheten är flexibel
och motsvarar barnets ålder.

5) Ansökan om skiftesvård och bilagor

Vårdtiderna för de barn som är i skiftesvård motsvarar arbetstiderna eller studietiderna för de
vårdnadshavare som bor i samma hushåll. Barnet erbjuds skiftesvård under den tid som
vårdnadshavarna är i sitt regelbundna skiftesarbete eller studerar. Detta ska verifieras med ett
intyg av arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren. Till ansökan ska bifogas en kopia av ett intyg
över båda föräldrarnas arbetstider eller en kopia av studieintyget. Barnets behov av kvälls- eller
skiftesvård fastställs enligt dessa.

Man ansöker om skiftesvård med ansökan om kommunal småbarnspedagogik och/eller
ändringsblanketten (om barnet redan har en plats vid en kommunal småbarnspedagogisk



Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster
Principer för ordnande av skiftesvård
inom småbarnspedagogiken 1.5.2018

3

SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

verksamhetsenhet). För ansökan om en plats i skiftesvård iakttas samma principer som för
ansökan om en kommunal dagvårdsplats (4 månader innan eller senast 2 veckor innan).

6) Avtal om vårdtider

Den småbarnspedagogiska verksamhetsenheten, i vilken skiftesvården ordnas, ska informeras
skriftligt senast 2 veckor på förhand om behovet av småbarnspedagogik inom skiftesvården (man
kommer överens om sättet för informerandet med enheten).

Barnets dagspecifika vårdtider med föräldrarnas arbets- och studietider meddelas med Sjundeå
kommuns blankett / De småbarnspedagogiska arrangemangen för barnet i kvällsvård.

Utgående från de av förädlarna inlämnade vårdtiderna fastställs personalens arbetsturer. Om
vårdtidsanmälan inte har lämnats in inom utsatt tid, reserveras ingen skiftesvård för barnet.

Om barnet är frånvarande från daghemmet på grund av sjukdom eller någon annan orsak, eller
om vårddagen förkortas avsevärt, ber vi föräldrarna meddela om det så fort som möjligt.

Då vårdnadshavarna har semester eller ledighet erbjuds inte kvälls-/skiftesvård. Under
vårdnadshavarnas ledigheter och semestrar är också barnet, med tanke på barnets bästa, ledigt.
Det rekommenderas att barnet i regel skulle få tillbringa festhögtider med sin familj (jul, påsk,
midsommar). Också barn som är i skiftesvård ska garanteras i genomsnitt 8 lediga dagar i
månaden med familjen.

Föräldrarnas hobbyverksamheter förutsätter inte skiftesvård.

De överenskomna vårdtiderna antecknas i småbarnspedagogikens serviceavtal som alltid justeras
när behovet av vård ändras.

Vård som infaller på två dygn, beräknas alltid som två vårddagar.

7) Måltider
Måltiderna beställs enligt det på förhand meddelade behovet av vård. Om barnet är i kvällsvård kl.
18.00-22.00 serveras barnet middag och kvällsbit. Måltidstjänsterna inom den kommunala
småbarnspedagogiken ordnas som en extern köptjänst av Fazer Amica.

8) Avslutande av skiftesvården
När behovet av skiftesvård upphör, anvisas barnet en ny plats i småbarnspedagogiken. Platsen kan
vara i en annan enhet än den som skiftesvårdens ordnats vid.

9) Skiftesvård ordnas vid följande daghem
I kommunen koncentreras ordnandet av skiftesvård till en finskspråkig och en svenskspråkig
kommunal småbarnspedagogisk enhet, vilka båda ligger i kommuncentrum.
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Skiftesvården ordnas i kommuncentrum på adressen Aleksis Kivi vägen 1.

Finskspråkig skiftesvård:  Jukola daghem

Svenskspråkig skiftesvård:  Daghemmet Lilla-Alexis

Med verksamhetsprinciperna försäkrar man sig om att den i lagen om småbarnspedagogik
fastställda personalmängden i barngrupperna uppfylls och att AKTA:s bestämmelser om
personalens arbetstidsarrangemang iakttas.


