
Info om Pepparkakorna hösten 2018 – våren 2019 

 

 

Dagvårdsförening Fyndet r.f. har sedan 1988 bedrivit svenskspråkig dagvårdsverksamhet runt om i Vanda. I dagens läge har 

föreningen Pepparkakorna där vi ordnar kompletterande dagvård och sedan har vi fyra daghem; Kardemumma, Kanel, Ingefära och 

Nejlika. 

Hösten 1996 började Fyndet erbjuda eftermiddagsverksamhet för förskolebarnen i Mårtensdals skola – Pepparkakorna. På Peppis 

satsar vi extra mycket på att stöda barnens motoriska utveckling genom att ha simning, innegymnastik och utegymnastik varje 

vecka. Vi har även mycket fri lek både inne och ute. All aktivitet, evenemang och utfärder bekostas av föreningen. 

 

Vi erbjuder kompletterande dagvård mellan 7.30-8.30 & 12.30-17.00 (förskoleundervisning mellan 8.30-12.30). 

Vi erbjuder heldagsvård kl. 7.30-17.00 i början på augusti före förskolan startar och under skolloven förutom mellandagarna mellan 

jul och nyår och fyra veckor i juli då vi har stängt.  

Under skolloven serveras morgonmål, lunch och mellanmål. 

 

 

DAGSSTRUKTUREN: 

7.30-8.30 Morgonvård (Pepparkakorna tar emot barnen på skolan och äter tillsammans morgonmål kl. 8.00) 

8.30-12.30 Förskoleundervisning 

12.30-17.00 Eftermiddagsvård (vi hämtar barnen från förskolan till Pepparkakorna) 

 

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och dagvårdsbehovet bestäms enligt det behov som familjen har utanför förskoletiden, d.v.s. 

mellan 7.30-8.30 & 12.30-17.00.  

 

 

Verksamheten bekostas av:  

 Stöd för privat dagvård från Fpa, kommuntillägget och familjens andel av avgiften.  

 

Familjens andel av avgiften tillämpas enligt Vanda stads bestämmelser för avgiften för småbarnspedagogiken. För tillfället är Vanda 

stads grundavgift för dagvård 290€ (100%) / månad.  

 

Dagvårdsbehovet (per dag) Pepparkakornas dagvårdsavgift 

över 5 h och högst 7h  80% av grundavgiften (232€) + 30€ / mån.         Totalt 262€ / månad  

över 3 h och högst 5 h  65% av grundavgiften (188,50€) + 30€ / mån.   Totalt 218,50€ / månad 

högst 3 h  45% av grundavgiften (130,50€) + 30€ / mån.   Totalt 160,50€ / månad 

 

Regelbundna frånvarodagar (V-dagar) inverkar på avgiften och syskonrabatt beviljas enligt samma regler som på Vanda stad. 

Oberoende är syskonet på kommunal dagvård eller privat.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

Anna-Lena Saarinen 

verksamhetsledare 

Dagvårdsförening Fyndet r.f. 

Skrapbergsliden 2 C, 01620 Vanda 

Tel. 0400-726 848, 09-893 380 

E-post: anna-lena.saarinen@fyndet.fi 

www.fyndet.fi 

FO-nummer: 1012459-2  
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ANSÖKAN TILL PEPPARKAKORNA HÖSTEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Målsmans namn:__________________________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:__________________________________________________________________ 

 

 

Härmed anmäler jag mitt barn_______________________________________till Pepparkakorna. 

 

 

 

Vårdtid per dag:  

 

Morgonvård kl.:______________________________________ 

 

Eftermiddagsvård kl.:__________________________________ 

  

 

 

 

Datum:______________________________ 

 

Målsmans underskrift:_____________________________________________________________ 

 

 

Ansökan tas tacksamt emot så fort som möjligt, senast onsdagen den 31.1.2018 per post till 

Dagvårdsförening Fyndet r.f., Skrapbergsliden 2 C, 01620 Vanda        

eller 

per e-post till både anna-lena.saarinen@fyndet.fi  och  info@fyndet.fi,  

där all ovanstående information skall framkomma. 

 

 

 

För mera information kontakta verksamhetsledaren Anna-Lena Saarinen (tel. 0400-726 848), 

inte anträffbar före den 9.1.2018. 
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