VARDA, INFORMATIONSRESURS
INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN
Uppgifter om småbarnspedagogiken på ett ställe

VAD ÄR VARDA?
Informationsresursen Varda samlar de uppgifter
som behövs för att planera och styra småbarnspedagogiken på nationell nivå. Viktiga uppgifter är
uppgifterna om barnen, verksamhetsställena och
personalen inom småbarnspedagogik. Enligt lagen
har bland annat undervisnings- och kulturministeriet,
regionförvaltningsverken, Folkpensionsanstalten och
Statistikcentralen rätt att få tillgång till uppgifterna.
Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) förutsätter
att informationsresursen Varda tas i bruk i fyra
etapper från och med 1.1.2019. Kommunerna börjar
föra över uppgifter från och med 1.1.2019 och de
privata anordnarna av småbarnspedagogik från och
med 1.1.2020. Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet
svarar för styrningen av informationsresursen.

VAD INNEBÄR DET HÄR FÖR ANORDNARNA
AV SMÅBARNSPEDAGOGIK?

Varda har utvecklats i samarbete med anordnarna av
småbarnspedagogik, till exempel kommuner, samt med
datasystemleverantörer och olika myndigheter. Varda
samlar in uppgifter direkt från anordnarnas egna informationssystem, där uppgifterna sparas sedan tidigare.
Sådana anordnare som inte har ett informationssystem
kan föra in uppgifterna med Vardas användargränssnitt. För att det ska vara enklare att använda sig av
informationen har man tagit fram enhetliga sätt att
föra in uppgifterna i Varda utgående från tidigare
modeller. I och med Varda är informationen och
terminologin enhetlig och anordnarna av småbarnspedagogik behöver inte skicka information skilt till
olika myndigheter. Då uppgifterna samlas på ett ställe
underlättar det anordnarnas arbete och minskar på
kostnaderna för att ta fram information.

VARFÖR VARDA?

Med informationsresursen Varda produceras enhetlig
och jämförbar information av hög kvalitet, som kan
användas för att utveckla småbarnspedagogiken
och för att fatta beslut både på kommunnivå och
nationell nivå. Med hjälp av Varda får beslutsfattarna
uppdaterad information om till exempel barnantalet
inom småbarnspedagogikens olika tjänster samt om
antalet anställda och deras utbildningsbakgrund.
På det här sättet blir det enklare att förutse och
planera den småbarnspedagogiska verksamheten.

Utbildningsstyrelsen
www.utbildningsstyrelsen.fi

Informationsresursen inom småbarns
pedagogiken samlar enhetlig och jämförbar
information av hög kvalitet som stöd för att
planera och styra den småbarnspedagogiska
verksamheten.
VAR FÅR JAG MER INFORMATION OM VARDA?

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns
ytterligare information om informationsresursen:
www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda
Kontakta oss om du har frågor om Varda:
varda@opintopolku.fi

