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DAISY JA VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKAVARAUKSET
Kolarissa käytetään Daisy-järjestelmää, jonne tulee merkata oman
tuntipaketin mukainen hoitoaika tarvittaville päiville  ja kaikille muille
ajoille poissaolo.

Tuntipaketit ovat voimassa vähintään 3 kk kerrallaan.
Päiväkodin/varhaiskasvatuksen johtajalla on mahdollisuus sopia
nopeammista muutoksista perheen tilanteen mukaisesti esimerkiksi
työllistymisen tilanteissa. Jos tuntipaketti ylittyy kolmen kuukauden ajalta
peräkkäin, niin maksu vaihtuu automaattisesti seuraavan tuntipaketin
mukaiseksi seuraavan kolmen kuukauden ajaksi.

Päivittäisen varhaiskasvatuksen toiminta-aika sijoittuu ma-pe 6-17 välille ja
muun ajan osalta on kyse vuorohoidosta. Vuorohoitoa järjestetään siinä
laajuudessa mikä on tarpeellista huoltajan työhön tai opiskeluun
perustuen. Mikäli lapsesi tarvitsee vuorohoitoa, tulee niin pyydettäessä
toimittaa työnantajan hyväksymä työvuorosuunnitelma päiväkodin tai
varhaiskasvatuksen johtajalle.

Alkavan viikon varaukset tulee olla merkittynä Daisyyn viimeistään 8 vrk
ennen, eli edeltävän viikon sunnuntaihin klo 22 mennessä. Sulkeutumisen
jälkeen on varauksen mahdollisuus varmistettava omasta ryhmästä ja
vuorohoidon osalta oman päiväkodin johtajalta, sillä se vaatii poikkeuksetta
työvuorosuunnittelun muutoksia.

Esim. viikko 24.8-30.8 sulkeutuu sunnuntaina 16.8.

Mikäli mahdollista, viettehän varaustiedon Daisyyn heti kun mahdollista,
sillä kaikista yllä mainittua aikaisemmin viedyistä varauksista on suuri
hyöty päiväkodin työvuorosuunnittelussa ja sitä kautta myös ryhmien
toiminnan suunnittelussa.

Päivittäiset sairastumiset tai muut poissaolot tulee merkitä Daisyyn heti
kun mahdollista, jotta tieto kulkee ryhmään. Kesä-aikaan ja
sairastapauksissa on myös erityisen olennaista merkata poissaolot oikein
mahdollisten maksuhyvitysten saamiseksi (tarkemmin maksuohjeessa).
Lisäksi ehdimme mahdollisesti vaikuttamaan ruokatilausten ym. määrään
päivän muutosten suhteen.
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Esiopetuksen ulkopuolinen täydentävä varhaiskasvatus
Varaukset tehdään Daisyn kautta silloin kun on tarve varaukselle
esiopetuksen toimintaan kuulumattomalle ajalle. Järjestelmässä plussaa
painamalla saat lisättyä lapselle myös toisen rivin eli  iltapäivähoidon.
Iltapäivähoito alkaa esiopetuksen päätyttyä, ja on käytännössä koulun
toiminnassa noin klo 16 asti. Mikäli lapsi tarvitsee vielä tämän jälkeen
hoitoa, siirtyy lapsi lopuksi ajaksi vielä päiväkodille. Iltapäivän varauksen voit
merkitä Daisyyn kuitenkin “yhdeksi pötköksi” esimerkiksi näin:

Lapsi X   7.15-9:00
Lapsi X  12.30-17

Koululaisen aamu/iltapäivätoimintaa täydentävä toiminta
Varaukset tehdään Daisyn kautta silloin kun on tarve varaukselle
koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan kuulumattomalle ajalle. Daisyn
järjestelmässä plussaa painamalla saat varattua toisen rivin tarvittaessa.

Lapsi x 7.30-8.30

MUUTOKSET VARAUKSISSA
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut korvaavat vain noin 10%
toimintakuluistamme ja kasvattajien työvuorosuunnittelun ennakointi
onnistuminen on yksi työntekijöiden hyvinvoinnin eli laadukkaan
toimintamme mahdollistaja. Siksi ei laskutusohjeen mukaisesti ei
pääsääntöisesti vaihdeta varattuja päiviä/tunteja sulkeutumisen jälkeen.
Tarvittaessa pystymme kuitenkin lisätä kirjaamatta jääneitä varauksia,
ilmoittakaa niistä ensisijaisesti Daisyn viestillä ryhmään. Oma ryhmä voi
kirjata varaukset niiltä osin kun toimintaa on jo suunniteltu, mutta
erityisesti vuorohoitoon liittyvät tarpeet tulee ilmoittaa myös oman
päiväkodin tai varhaiskasvatuksen johtajalle.

Mikäli viikonlopulta peruuntuu varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan
siitä aina ensimmäisenä Jussintien vuorohoidon päivystävään
puhelimeen Kuukkelit 0404895071 (ellei toisin ole ohjeistettu).
Pyydämme, että tavoittelette ensisijaisesti aina tätä numeroa, jotta sinä
päivänä työssä oleva työntekijä pystyy järjestellä tarvittavat asiat. Näin
ollen muutoksen järjestelystä ei aiheudu meille muita lisäkuluja. Mikäli
tähän numeroon ei saa lainkaan yhteyttä voi sen jälkeen tavoitella
Annika Riekkolaa tai tarvittaessa jättää omaan vuorohoitoryhmän
puhelimeen viestin peruuntumisesta.


