
Info om Pepparkakorna hösten 2021– våren 2022 

 

 

Börjar ditt barn i Mårtensdals förskola hösten 2021? Då kan du välja Pepparkakorna som erbjuder en rolig, aktiv och trygg morgon 

och eftermiddag till ditt barn! På ”Peppis” satsar vi på att stöda barnens motoriska utveckling så till verksamheten hör simning, 

inne- och utegympa och andra aktiviteter enligt årstid. Vi har även mycket fri lek både inne och ute.  

Vi erbjuder småbarnspedagogik i anslutning till förskolan mellan 7.30-9.00 och 13.00 -17.00.  

Heldagsvård erbjuds kl. 7.30-17.00 i början av augusti innan förskolan startar, i juni och under skolloven förutom i juli då hela 

Dagvårdsförening Fyndet r.f. har stängt. Vi strävar också efter att ha stängt mellan jul och nyår. 

 

 

DAGSSTRUKTUREN: 

7.30-9.00  Morgonvård. 

                   Dagen börjar i skolans utrymmen! 

                   Morgonmål serveras 7.45-8.15. 

                   Utevistelse 8.30-9.00 

9.00 – 13.00 Förskoleundervisning 

13.00 - 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 7.30-9.00 & 13.00-17.00.  

 

Verksamheten bekostas av:  

Vanda stads servicesedel och familjens andel av avgiften 

 

Familjens andel av avgiften tillämpas enligt Vanda stads bestämmelser för avgiften för småbarnspedagogik med ett tillägg på 30 

€/månad. För tillfället är Vanda stads grundavgift för heldagsdagvård  288 € / månad. 

Avgifterna för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen gäller också under skolloven.  

Under sommaren uppbärs avgifter för den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken. 

 

Dagvårdsbehovet (per dag) Pepparkakornas dagvårdsavgift 

över 5 h  80% av grundavgiften (230€) + 30€ / mån.         Totalt 260€ / månad  

över 4 h och högst 5 h  65% av grundavgiften (187 €) + 30€ / mån.   Totalt 217 € / månad 

högst 4 h 45% av grundavgiften (130 €) + 30€ / mån.   Totalt 160 €/ månad 

högst 5 h, 4 dagar i veckan, 1 ledig 

dag/vecka 

45% av grundavgiften (130 €) + 30€ / mån.   Totalt 160 / månad 

 

OBS! Alla aktiviteter, evenemang och utfärder bekostas av föreningen. 

 

Med vänlig hälsning, 

Christina Lehtinen 

verksamhetsledare 

Dagvårdsförening Fyndet r.f. 

Skrapbergsliden 2 C, 01620 Vanda 

christina.lehtinen@fyndet.fi 

www.fyndet.fi 

FO-nummer: 1012459-2  

 

 

 

http://www.fyndet.fi/


ANSÖKAN TILL PEPPARKAKORNA HÖSTEN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavarens namn:__________________________________________________________ 

 

Adress: __________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:__________________________________________________________________ 

 

Epost:___________________________________________________________________________ 

 

 

Härmed anmäler jag mitt barn_______________________________________till Pepparkakorna. 

 

 

 

Vårdtid per dag:  

 

Morgonvård kl.:______________________________________ 

 

Eftermiddagsvård kl.:__________________________________ 

  

 

 

 

Datum:______________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:____________________________________________________ 

 

 

Lämna in er ansökan senast 24.1.2021  

 till info@fyndet.fi eller 

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

 

 

 

För mera information kontakta verksamhetsledaren Christina Lehtinen 040 506 0261 

christina.lehtinen@fyndet.fi 
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