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DAGHEM

Vägledning
Det här avsnittet handlar om vad ett daghem är, hur en typisk dag ser ut samt vad som förväntas av 
barn och föräldrar. 

Som informatör bör du alltid tänka på att föräldrarna kan komma från länder, där daghem inte existe-
rar. När motsvarande information gavs på asylmottagningar i Norge, upplevde man vid flera tillfällen 
att vissa föräldrar trodde, att daghemmet var en institution, som tog hand om barnen, när föräldrarna 
själva inte klarade av det tillräckligt bra. Vi skall betona att daghemmet är en viktig plats, där barnen 
förbereds inför skolstarten och får språkstimulans och social träning. Daghemmet gör det också möjligt 
för föräldrar att bedriva studier eller arbeta. 

Avsnittet består av manus, PowerPoint samt en film. 
För den som informerar föräldrarna, finns vägledning som är skriven med kursiv stil. 
Det finns även frågor för diskussion.

INLEDNING

I de flesta familjer förvärvsarbetar idag båda föräldrarna. Det är också vanligt att någon av dem 
studerar. Därför erbjuder kommunen dagvård, antingen i familjedagvård eller på daghem, för 
barn som ännu inte börjat skolan (dvs. barn i åldrarna 10 månader till 7 år). 
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Det vanliga är att barnet vistas i barnomsorgen dagtid, men möjlighet finns att vid behov få barn-
omsorg kvällar, nätter och helger. 

Daghemsverksamheten är lagstadgad. 

Daghemsplatsen är i regel avgiftsbelagd. Det finns en maximiavgift för en heltidsplats. 
Priset kan variera något mellan olika kommuner. Om föräldrar inte har någon inkomst eller en 
mycket liten, uppbärs ingen avgift.

Personalen har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får berätta saker om barnet eller 
barnets familj, till utomstående. 

Barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd 
för föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran. 

Målet är att främja en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling. 

Daghemmet skall tillgodose barnens behov av lek, trygga och varma mäniskorelationer samt 
positiva erfarenheter som stärker självkänslan. 

Daghemmet är en viktig plats, där barnen förbereds inför skolstarten, får språkstimulans och 
social träning.

Daghemmen på Åland kan variera lite. Därför är det inte säkert att allt jag berättar gäller för 
det daghemmet ert barn går på eller skall börja på senare. Många av principerna är dock de 
samma.

Barnen behöver inte vara hela dagen på daghemmet, man kan också ha en deltidsplats (25h/
vecka). 
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Daghemmet erbjuder specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd. 
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De flesta barn mår bra av att gå på daghem. Men det är också viktigt att barnen får vara lediga. 

FILM

Ni skall nu få se en film från det åländska daghemmet Ängsbacken i Mariehamn. Filmen visar 
er vilka rutiner och arbetssätt, som används på det här daghemmet. Filmen varar ca. 5 minuter. 

Vägledning
Be tolken att läsa texten i filmen högt för föräldrarna, för att förtydliga filmen.
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FÖRUNDERVISNING

Året innan barnet börjar skolan har barnet rätt att gå i förskola, 20h/vecka, vilket ordnas på 
daghemmet. På förskolan förbereds barnet inför den kommande skolstarten. 

Förundervisningens främsta pedagogiska metod är alltid leken, därför har den en central plats i 
verksamheten. 

Man går under året igenom olika teman tillsammans med barnen, där olika ämnesområden, t.ex. 
språk, matematik, natur och miljö, etik, fysisk aktivitet, är invävda på ett naturligt sätt.
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Barn med flerspråkighet ska få ett intensivare pedagogiskt stöd för att utveckla och förstärka sina 
kunskaper i det svenska språket. 

Under barnets inskolning i barnomsorgen används tolk i mån av möjlighet. 

Barnets modersmål är en viktig grund för den parallellt pågående svenskainlärning och för den 
övriga kunskapsutvecklingen. Det är ytterst viktigt att barnet talar sitt/sina modersmål i hemmet.
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Avsked är alltid känslosamt för barnet och går inte att undvika. Genom att göra det kort, förkortar 
man den jobbiga stunden för barnet. 


