
 
 

      
     16.8.2018 

 
Till vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik och förskoleundervisning  

 
 

MEDDELANDE    
 

Lovtider inom småbarnspedagogiken och 
förskoleundervisningen 2019–2020  
    
Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen följer i regel samma lovtider som den grundläggande 
utbildningen, och då har största delen av de småbarnspedagogiska enheterna stängt.    
 
Ungefär en månad innan semesterperioden börjar får vårdnadshavarna en separat blankett där det frågas 
om barnet behöver stadens reservvård under ifrågavarande semesterperiod. Staden ordnar 
småbarnspedagogik i områdets dejourerande enhet på basis av det angivna behovet. Anmälan om behov 
av reservvård under lovtider är bindande. Vårdnadshavarna får skriftlig information om reservvårdsplatsen 
på förhand. 
 
 
Småbarnspedagogikens verksamhetsperiod börjar 1.8.2019 och slutar 31.7.2020 
Förskoleundervisningens verksamhetsperiod börjar  16.8.2019 och slutar 29.5.2020 
 
Lovtiderna under verksamhetsperioderna är: 
 

 Höstlov  14.10–18.10.2019  

 Självständighetsdag 6.12.2019 

 Jullov  23.12.2019–6.1.2020 

 Sportlov  24.2–28.2.2020 

 Påsk  10.4–13.4.2020 

 Valborg  1.5.2020 

 Kristi himmelsfärdsdag 21.5.2020 

 
 
 

Hur frånvaro inverkar på klientavgiften 
 
Semesterperioder och barnets sporadiska frånvarodagar räknas som närvarodagar. Därav minskar 
klientavgiften inte under skolornas lovtider (t.ex. höst- och/eller sportlov) eller familjens egna lovtider även 
om barnet vore frånvarande.   
 
 

  



Frånvaro och avgiftsfrihet under jullovet 2019–2020  
 
Enligt nämndens för fostran och undervisning  beslut 24.4.20119 § 36 kan man få kompensation i 
klientavgiften under jullovet 2019–2020 om barnet är frånvarande under hela jullovet. För kompensation 
krävs att vårdnadshavarna ingår ett skriftligt avtal inom utsatt tid. Avtalsblanketten delas ut till 
vårdnadshavarna i november.  
 

I december månads avgift kompenseras 4 dagar och i januari månads avgift kompenseras 2 dagar om 
barnet inte alls varit närvarande i kommunal dagvård under tiden 23.12.2019–3.1.2020.  
 
 
Om vårdnadshavare har ingått avtal om färre timmar än heltidsvård inom småbarnspedagogik har man 
timmar till förfogande i december-januari enligt följande:  
 

Jullov 23.12.2019–4.1.2020 

Överenskomna timmar/småbarnspedagogik  December Januari 

0–84 68 76 

85–125 101 113 

126–146 118 132 

Överenskomna timmar/förskoleundervisning + småbarnspedagogik 

0–41 33 37 

42–56 45 51 

 

Barn som har rätt till småbarnspedagogik 20 timmar i veckan   

Om barnet inte deltar i småbarnspedagogik under jullovet (avtal) kompenseras klientavgiften 4 dagar i 

december månads klientavgift och 2 dagar i januari månads klientavgift. 

 
 
Ytterligare uppgifter ger: 
servicechef Maria Karvonen, tfn 06 325 3124, maria.karvonen(at)vasa.fi. 
 


