i samverkan med barnet och dess föräldrar
eller andra vårdnadshavare främja en
harmonisk utveckling hos barnet och dess
holistiska välbefinnande samt stödja barnets
föräldrar eller andra vårdnadshavare i
fostringsarbetet.
Går detta att uppfylla när merparten av
barnen är hemma?

Verksamhetsenheter inom
småbarnspedagogiken och
förskoleundervisning som hålls i anslutning till
dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man
tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet
för barn till föräldrar inom branscher som är
avgörande för samhällets funktioner, så att det
är möjligt för föräldrarna att arbeta.
Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån
av möjlighet sköter barnet hemma.

Hur kan man upprätthålla kontakten till hemmen och hur
kan man stödja barnen och familjerna just nu?

”Hur ofta och på vilket sätt skall man ha
kontakt med de barn, familjer som är
hemma?”
”En del familjer är intresserade av t.ex.
uppgifter för barnet, en del familjer inte.”
” Utvecklingssamtal via Teams fungerar! Vi
var skeptiska, men det har gått bra.”
”Upplevelsen är att de flesta familjerna har
valt att inte delta i daghemmets
uppgifter/aktiviteter.”

1. Håll kontakten med barnet
Viktigt att påminna barnet som nu är hemma om att dagis finns kvar och att barnet är
välkommet tillbaka. Försök upprätthålla de känslomässiga banden genom en
regelbunden kontakt. Tycker barnet om att tala i telefon eller via Facetime? Uppmuntra
barnet att berätta vad det gör nu.
2.Tala med föräldrarna
Ring upp familjerna en gång i veckan och hör dig för hur det fungerar i hemmet då barnet
inte är på dagis. Är det något barns tillvaro du oroar dig för så var oftare i kontakt och
fundera vilken slags hjälp familjen behöver.

3.Uppmuntra föräldrar till kontakt
Uppmuntra föräldrarna att själva ta kontakt med dig och dagiset om det är något som
bekymrar dem. Nu behövs det smidig informationsgång och tvärsektoriellt samarbete i
kommunerna för att stöda familjer som har det svårt. Tveka inte att ta frågor som oroar
dig vidare till dem som arbetar inom social- och hälsovården.
4.Tänk nytt - ordna virtuella träffar
Det finns positiva exempel på hur pedagoger på dagis har möjliggjort digitala lek- och
sagostunder med barnen i gruppen. Det är givande både för barnen som fysiskt är på
dagis och dem som är i hemmet. Coronatiden ger möjlighet att utveckla nya kreativa
former för kontaktskapande!

