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eGrunder
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/sv/varhaiskasvatus/8265240/tiedot
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Stöd för utveckling och 
lärande samt 
inkludering inom 
småbarnspedagogiken

• Utredning om nuläget i kommunal 
och privat småbarnspedagogisk 
verksamhet samt förslag till modell 
för stöd för utveckling och lärande
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/h
andle/10024/162927 (på finska)
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Riksarkivets beslut 2.1.2019 (KA/13089/07.01.01.03.01/2018)

om varaktig förvaring av småbarnspedagogikens 
handlingar och om förvaringsformen 

• Lokala planer för småbarnspedagogik (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 22 §)

• Barnets individuella plan för småbarnspedagogik/handlingshelheten jämte bilagor (lagen om 
småbarnspedagogik 540/2018, 23 §). Beslutet gäller också planen för småbarnsfostran för barn i 
förskoleundervisning. Beslut om varaktig förvaring av förskoleundervisningens handlingar 
meddelas i det beslut rörande utbildningsväsendet som är under beredning. 

• Alla utlåtanden om barn jämte bilagor som tillkommer inom småbarnspedagogiken. Utlåtanden 
som kommer in från social- och hälsovården förvaras inte separat bland småbarnspedagogikens 
handlingar, utan de arkiveras i samband med social- och hälsovårdens uppgifter i Kantaarkivet i 
enlighet med de gallringsbeslut som gäller dem. 

• Mera information: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/varhaiskasvatuksen-
sailytysaika-paatos-saapunut (beslutet och anvisningen finns på svenska som bilagor)
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Offentlighet och 
informationshantering inom 
undervisningsväsendet

• Utbildningsstyrelsens uppdaterade handbok
Offentlighet och informationshantering inom 
undervisningsväsendet.

• Nätpublikation: 
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-
publikationer/publikationer/offentlighet-och-
informationshantering-inom

• Kan till vissa delar tillämpas även i 
småbarnspedagogiken.
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Publikationer och läromedel på
Utbildningsstyrelsens webbplats

Publikationer och läromedel på adressen:

https://www.oph.fi/sv/statistik-och-
publikationer/publikationer

Bl.a. Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken
och förskoleundervisningen uppdateras under 2022
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7https://www.oph.fi/sv/askadningsfostran-i-smabarnspedagogiken-och-forskoleundervisningen
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Att utveckla språkmedveten pedagogik i 
småbarnspedagogiken (Språkpeda) –verktyget

• NU TILLGÄNGLIG FÖR NEDLADDNING - Att utveckla språkmedveten pedagogik i 
småbarnspedagogiken (Språkpeda) –verktyget

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-
kulttuuritietoinen-opetus

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-kulttuuritietoinen-opetus


Aoe.fi – Biblioteket för öppna lärresurser

Biblioteket för öppna lärresurser är en tjänst som tillhandahålls 
av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. 
Den sammanställer de öppna lärresurserna i en tjänst som är 
gemensam för alla utbildningsnivåer. 

Biblioteket för öppna lärresurser syftar till att främja 
användningen av de öppna materialen så att material som tagits 
fram i olika projekt och av enskilda individer får synlighet och 
varaktighet. 

Läs mera och ta del av material på adressen: 
https://aoe.fi/#/etusivu
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Att ordna småbarnspedagogik och utbildning i 
en svår coronasituation
Småbarnspedagogik

• Småbarnspedagogiken ska ordnas oberoende av coronasituationen. För att den 
småbarnspedagogiska verksamheten även ska kunna fortsätta i situationer då det inte finns 
tillräckligt med personal som har ansvar för undervisningen och fostran, är det viktigt att på 
förhand till exempel planera samarbetet mellan enheterna inom småbarnspedagogik och vid 
behov komma överens om samarbete även med andra anordnare av småbarnspedagogik.

• Trots beredskapen kan det förekomma situationer där man av tvingande skäl inte kan ordna 
verksamheten.  En sådan situation kan uppstå om det inte finns tillräckligt med stadigvarande 
personal eller vikarier, och verksamheten inte heller tillsammans med andra anordnare av 
småbarnspedagogik kan ordnas på ett tryggt sätt med hänsyn till personaldimensioneringar 
och andra bestämmelser. Verksamheten ska återgå till det normala så fort som möjligt.

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/att-ordna-smabarnspedagogik-och-
utbildning-i-en-svar-coronasituation

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/att-ordna-smabarnspedagogik-och-utbildning-i-en-svar-coronasituation


Anvisningar för hur man i småbarnspedagogiken, 
skolorna och läroanstalterna kan behandla 
krisen i Ukraina med barnen och de unga
Händelser såsom den pågående krisen i Ukraina upprör oss alla. Nyheter som 
förmedlas om det skedda i olika medier ger upphov till förvirring och rädsla, 
speciellt hos barn och unga. Den småbarnspedagogiska verksamheten, skolan 
och läroanstalten har vid sidan av hemmet en särskilt viktig roll i att återställa 
trygghetskänslan hos barnen och de unga. Barn och unga ska skyddas från ett 
överflöd av krigsrelaterade nyheter − sådant som äger rum någon annanstans 
men som också upprör här hos oss. 

• Läs mera: https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/anvisningar-hur-man-i-
smabarnspedagogiken-skolorna-och-laroanstalterna-kan-behandla
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Säkerhetsmanual för
undervisningsväsendet
och småbarnspedagogiken

Finns på Utbildningsstyrelsens
webbplats på adressen:

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-
examina/sakerhetsmanual-undervisningsvasendet-
och-smabarnspedagogiken
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Barnets rätt till stöd stärks inom småbarnspedagogiken 
– 35 miljoner euro kan sökas för att främja genomförandet 
av reformen av stöd

• Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för anordnare av småbarnspedagogik för 
att stärka stödet inom småbarnspedagogiken 2022–2023. Totalt kan 35 miljoner euro sökas.

• Genomförandet av reformen stöds med det understöd som nu utlyses. Genom understödet utvecklas 
bestående verksamhetsmodeller, strukturer och arbetskulturer samt stöds möjligheterna för 
anordnare av småbarnspedagogik att anställa småbarnspedagogisk personal i syfte att genomföra 
stödet inom småbarnspedagogiken på ett lagenligt och högkvalitativt sätt.

• Understödet kan användas för att anställa personal inom småbarnspedagogiken, i synnerhet 
speciallärare och lärare, för att anskaffa utbildning i anslutning till stödet till personalen och för att 
utveckla sektorsövergripande och mångprofessionella samarbetsformer.

• Ansökningstiden går ut den 30 mars 2022. https://okm.fi/-/lapsen-oikeus-tukeen-vahvistuu-
varhaiskasvatuksessa-toimeenpanon-edistamiseksi-haettavissa-35-miljoonaa?languageId=sv_SE
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Lagen om småbarnspedagogiken förnyas
– inspelning av fortbildning kan beställas

• Inspelningen kan beställas på Regionförvaltningsverkens webbplats: 
Reformen av stödet inom småbarnspedagogiken – vad förändras?

• https://avi.fi/tapahtuma/-/c/974755

• Under fortbildningen går man igenom reformen av lagen om 
småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2022. Reformen gäller 
stödet för barnet och genomförandet av det.

• Fortbildare PD, undervisningsråd Kirsi Alila, undervisnings- och
kulturministeriet
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