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Ansökan om platser inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen från 1.8.2022
I Grankulla erbjuds kommunal småbarnspedagogik på daghem. Plats inom småbarnspedagogiken kan sökas året runt, men
ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten
för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar
studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet
behöver platsen.
För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2022 ska ansökan om plats i småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2022 i första
hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-forsmabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan/. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen i
småbarnspedagogik.
Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2022 – 2023 är obligatorisk för de barn som är födda 2016. Enligt lagen om
grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet
genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.
I Grankulla ordnas svenskspråkig förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2022–2023 i förskolan vid Granhult. Om ett
barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem i en annan kommun, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta
daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla
avgiftsfri förskoleundervisning.
Förskoleundervisningen börjar 11.8.2022 och slutar 2.6.2023. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 17. –
21.10.2022, jullovet 23.12.2022 – 8.1.2023 och sportlovet vecka 8: 20. – 24.2.2023. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning
bör ifyllas senast 31.1.2022. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare
har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft
utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i
förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för
den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och
sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten kan
familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.
Kommunala enheter inom småbarnspedagogik:
Daghemmet Ekkulla, 1–5 –åringar, även skiftesvård. Klappträskvägen 1. Verksamheten inleds uppskattningsvis i början av 2023.
Daghemmet Grankotten, 1–5 –åringar, Brandkårsvägen 1-3, tfn 050 377 1347
Förskolan vid Granhult, barn i förskoleåldern, Elevhemsvägen 23, tfn 050 377 1347
Kasabergets daghem, 1–5 –åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 050 363 6343
Privata enheter inom småbarnspedagogik: Platser anhålls om direkt via enheten.
Ekebo gruppfamiljedaghem, 1–5 –åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.
Daghemmet Grytet, 3–5 –åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Daghemmet Lyan, 1–5 –åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på engelska), 1-5 –åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 5799 066. Enheten är godkänd
som servicesedelproducent.
Närmare upplysningar om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik
ger enheternas chefer samt chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269 må, ti och to kl. 9.30–11,
annika.hiitola@grankulla.fi. Ett allmänt infotillfälle om småbarnspedagogiken ordnas i Öppna familjeverksamheten,
Thurmansallén 1, torsdagen den 20.1.2022 kl 10 om pandemiläget tillåter.
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Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2022 alkaen
Kauniaisissa kunnallista suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa.
Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään
neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole
ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksen alkamisesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa
hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.
1.8.2022 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus pyydetään täyttämään 31.1.2022 mennessä ensisijaisesti
sähköisesti osoitteessa www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatusyksikot/kunnallinenvarhaiskasvatus/hakeminen/. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta.
Toimintavuonna 2022 - 2023 esiopetus on velvoittavaa kaikille vuonna 2016 syntyneille lapsille sekä kaksivuotisen esiopetuksen
kokeiluryhmään kuuluville vuonna 2017 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä,
että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuonna.
Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2022 – 2023 Metsämajan päiväkodin yhteydessä toimivassa
esiopetusryhmä Oasenissa, päiväkoti Pikku Akatemiassa sekä Sansinpellon päiväkodissa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta
suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. Jos lapsi osallistuu yksityisen päiväkodin tarjoamaan
esiopetukseen, päiväkodin sijaintikunta voi maksaa päiväkodille korvauksen esiopetuksen järjestämisestä, jos kunta on
myöntänyt yksikölle oikeuden antaa maksutonta esiopetusta.
Esiopetus alkaa 11.8.2022 ja se päättyy 2.6.2023. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Syysloma on 17. –
21.10.2022, joululoma on 23.12.2022 – 8.1.2023 ja hiihtoloma viikolla 8: 20. – 24.2.2023. Esiopetushakemus tulee täyttää
viimeistään 31.1.2022. Hakemus tulee täyttää myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on
aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa
keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samassa yksikössä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos
lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä
esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen
asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta
voi hakea esim. esiopetuksen loma-ajoiksi.
Kunnalliset varhaiskasvatusyksiköt:
Kielikylpy Grani Språkbad, 3–6 –vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 – 6 –vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 040 557 4286. Lapset
valitaan kielikylpypäiväkotiin erillisen kielikylpyjonon mukaan.
Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti, 1–3 –vuotiaille, Stenbergintie 28, puh. 040 557 4286
Metsämajan päiväkoti 1–5 –vuotiaille, Asematie 24, puh. 050 375 2448
Esiopetusryhmä Oasen, esiopetusikäisille, Eteläinen Suokuja 1, puh. 050 375 2448
Pikku Akatemia, 1–6 –vuotiaille, lisäksi vuorohoitoryhmä, Akatemiantie 11-13, puh. 050 341 5313
Sansinpellon päiväkoti, 1–6 –vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 050 341 5391
Päiväkoti Tammikumpu, 1–5 –vuotiaille, myös vuorohoito. Lippajärventie 1. Toiminta käynnistyy arviolta vuoden 2023 alussa.
Yksityiset varhaiskasvatusyksiköt: Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksiköstä.
Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi – englanti) päiväkoti, 1–3 –vuotiaille, Thurmanin puistotie 1, puh. 050 443 4344.
Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi – englanti) päiväkoti, 3–5 –vuotiaille, Kauniaistentie 7, puh. 050 443 4344
ICEC Kauniainen, englanninkielinen, 1–5 –vuotiaille, Kasavuorentie 6, puh. 040 5161 796. Päiväkoti on hyväksytty
palvelusetelituottajaksi.
Norlandia Graniitti, 1–5 –vuotiaille, Ullanmäentie 10, puh. 010 411 4505. Päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.
Lisätietoja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksen tukimuodoista antaa varhaiskasvatusyksiköiden johtajat
sekä varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p. 050 341 6269 ma, ti ja to klo 9.30–11, annika.hiitola@kauniainen.fi. Yleinen
infotilaisuus varhaiskasvatuksesta järjestetään Avoimessa perhetoiminnassa, Thurmanin puistotie 1, torstaina 20.1.2022 klo 10,
jos pandemiatilanne sallii.
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