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Hyvät huoltajat!
Muuta tärkeää

On hyvä miettiä myös jo etukäteen, miten pienen koululaisen lomaajanhoito järjestetään.
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internet-sivuilta. Muistattehan, että vanhemmilla on mahdollisuus huolia olisikaan.
lyhentää työaikaa siihen asti kun lapsi menee kolmannelle luokalle.
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Muuta tärkeää
On hyvä miettiä myös jo etukäteen, miten pienen koululaisen lomaajanhoito järjestetään.
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VANHEMMUUDEN ROOLIKARTTA

- arkielämän taitojen
opettaja
- oikean ja väärän
opettaja
- mallin antaja
- arvojen välittäjä
- tapojen opettaja
- perinteiden vaalija
- sosiaalisten taitojen
opettaja
- kauneuden arvostaja

IHMISSUHDEOSAAJA
ELÄMÄN OPETTAJA

RAKKAUDEN
ANTAJA
- itsensä rakastaja
- hellyyden antaja
- lohduttaja
- myötäeläjä
- suojelija
- hyväksyjä
- hyvän huomaaja

LAPSEN TARPEET
ERI KEHITYSVAIHEISSA

HUOLTAJA
- ruoan antaja
-

vaatettaja
virikkeiden antaja
levon turvaaja
rahan käyttäjä
puhtaudesta huolehtija
ympäristöstä huolehtija
sairaudenhoitaja
ulkoiluttaja

- keskustelija
- kuuntelija
- ristiriidoissa auttaja
- kannustaja
- tunteiden hyväksyjä
- anteeksiantaja/pyytäjä
- itsenäisyyden tukija
- tasapuolisuuden
toteuttaja
- perheen ja
ihmissuhteiden vaalija

RAJOJEN
ASETTAJA

- fyysisen koskemattomuuden
takaaja
- turvallisuuden luoja
- sääntöjen ja sopimusten
noudattaja ja valvoja
- ein-sanoja
- vuorokausirytmistä huolehtija
- omien rajojensa asettaja

Lisätietoa
www.espoo.fi
Mll: Hyvä alku koulutielle
Väestöliitto: Meidän oma ekaluokkalainen
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä ja Suomen kuntaliitto,
Lasso -projekti: Vanhemmuuden roolikartta

