SUUNNITTELEMME NYT ESIKOULUJEN
KESÄTOIMINTAA
Miltä sinun kesävapaasi näyttää?

Esikoulu viikoilla 24-27, 32-34
Esikoulut alkavat nyt suunnitella
kesätoimintaansa. Kesäviikkoina 2427, 32-34 esikoulut suunnittelevat itse
oman toimintansa ja henkilökunnan
tarpeensa. Lapsesi ajat näiden
viikkojen aikana täytät alla olevaan
lukujärjestykseen ja jätät sen
esikoulullesi viimeistään 6.5.
Sinulla, jonka lapsi aloittaa
esikoululuokan elokuussa, on
lapsellesi paikka esikoulussa 2.
elokuuta 2019 asti (mikäli et ole perunut paikkaa).

Kesätoiminta viikoilla 28-31
Oikeaa tietoa suunnitteluun
Viikkojen 28-31 aikana tarjotaan kesätoimintaa niille lapsille, joiden molemmat
huoltajat käyvät töissä. Näinä viikkoina useimmat lapset ovat vapaalla eivätkä
kaikki esikoulut ole siten auki. Jos lapsesi tarvitsee hoitopaikan viikkojen 28-31
aikana, se tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että lapsesi saa käydä jotakin muuta
esikoulua kuin missä lapsesi tavallisesti käy. Toimintaa järjestetään pääasiassa
sijaisuuksien avulla.
Kesätoiminta suunnitellaan keskitetysti esikoulutoimistossa. Jotta me
esikoulutoimistossa voisimme suunnitella hyvää toimintaa näiden viikkojen ajaksi, on
tärkeää, että saamme oikeaa tietoa sinulta huoltajana. Suunnittelemme toimintaa lapsille
niiden aikojen mukaan, jotka meille ilmoitat.

Digitaalinen ilmoittautuminen kesätoimintaan
Huoltajana voit jättää lapsesi lukujärjestyksen viikoille 28-31 sähköisesti verkon kautta.
> Anna lapsesi lukujärjestys tänne www.uddevalla.se/sommarverksamhet

Ylläolevasta verkko-osoitteesta läydät linkin sähköiseen palveluun sekä tietoa. Viimeistään
6.5. haluamme ilmoittautumisesi. Vaikka sinulla olisi vain alustava lukujärjestys, haluamme
siltikin tietosi voidaksemme suunnitella tilat ja henkilökunnan.
Jos lukujärjestyksesi muuttuu sen jälkeen, kun olet ilmoittanut ajankohtasi sähköisen palvelun
kautta, sinulla on mahdollisuus tehdä muutoksia lukujärjestykseen täällä
www.uddevalla.se/sommarverksamhet 1. toukokuuta ja 9. kesäkuuta välisenä aikana.

Jätä työnantajan todistus/opiskelutodistus
Huoltajana sinun tulee vahvistaa ilmoittautuminen työnantajan todistuksella /
opiskelutodistuksella. Työnantajan todistuksesta tulee käydä ilmi palvelusi laajuus, kuten
työsuhteen laatu ja työsuhteen päivämäärä . Opiskelutodistuksen tulee osoittaa opiskelun
tahti ja laajuus.
Voit jättää työnantajan todistuksen tai opiskelutodistuksen sähköisesti tänne
www.uddevalla.se/intyg

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
VIIMEISTÄÄN 6. TOUKOKUUTA
• Jätä lukujärjestyslomake viikoille 24-27, 32-34 esikouluusi
• Ilmoita hoitopaikan tarpeesta viikoille 28-31 täällä
www.uddevalla.se/sommarverksamhet
1. TOUKOKUUTA – 9. KESÄKUUTA
• Jos olet ilmoittanut hoitopaikan tarpeesta viikoilla 28-31 ja haluat tehdä
muutoksia lukujärjestykseen, voit tehdä sen 1. toukokuuta ja 9. kesäkuuta
välillä
11. KESÄKUUTA + 18. KESÄKUUTA
• Avoimet ovet kesäesikoulussa kello 18-20 välillä. Esikoulu ilmoitetaan
myöhemmin.

Lomake kesäviikoille 24-27, 32-34
Lapsen/lasten nimet:

Esikoulu:

Viikko
24

Ryhmä:

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

25
26
27
28–31

Olen ilmoittanut hoitopaikan viikoille 28-31 sähköisesti
Lapseni ei tarvitse hoitopaikkaa viikoilla 28-31

32
33
34

Jätä lukujärjestyslomake esikouluusi viimeistään 6.5.

Perjantai

