VARHAISKASVATUS
LOHJALLA

Järvikaupunki

Varhaiskasvatus on
lapsen suunnitelmallista
kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Lohjan kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille monimuotoista
varhaiskasvatusta ja esiopetusta, joissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelmia ja Lohjan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tavoitteenamme on luoda kestävä
pohja lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja
oppimiselle yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lapset oppivat leikin ja muun toiminnan
kautta tarpeellisia tietoja ja taitoja ikäisilleen ominaisilla tavoilla. Leikkiin yhdistyvät kokeminen, tutkiminen ja oppiminen.
Aikuisten ohjauksessa harjoitellaan myös sosiaalisia ja tunnetaitoja. Terveen kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää,
että lapset liikkuvat riittävästi, tutkivat erilaisia asioita ja ilmiöitä
sekä saavat mahdollisuuden taiteellisen ilmaisuun. Lapset saavat itse olla mukana toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.

Lue lisää
varhaiskasvatuksesta
www.lohja.fi.

VARHAISKASVATUKSEN
VAIHTOEHDOT

Perhepäivähoito
Perhepäivähoitoa annetaan pienessä ryhmässä
hoitajan kotona. Leikki ja kotiaskareet luovat pohjan
uuden oppimiseen ja turvalliseen kasvuun.
Ryhmässä voi hoitajan omien alle kouluikäisten
lasten lisäksi olla enintään neljä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetukseen osallistuva lapsi.

Päiväkodit
Lohjalla on sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja.
Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan suomeksi ja
ruotsiksi. Päiväkodit ovat avoinna arkipäivisin
klo 6–18 perheiden tarpeen mukaan. Vuoropäiväkodit
ovat avoinna myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.
Vuorohoitoon on oikeus perheillä, joissa molemmat
huoltajat ovat vuorotyössä.

HIIDEN OPISTO
Hiiden Opisto on moderni vapaan sivistystyön oppilaitos Länsi-Uudellamaalla.
Hiiden Opisto tarjoaa lapsiperheille perhekursseja ja lapsille taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa.

www.hiidenopisto.fi

Avoin varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus

Avoimet päiväkodit ja puistotoiminta on tarkoitettu
alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tai
hoitajilleen. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa kohtaamispaikkoja, joissa lapset saavat leikkiseuraa ja vanhemmat tapaavat toisiaan. Avoimen varhaiskasvatuksen
ohjattu toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin. Postikadun puistossa on lisäksi mahdollisuus jättää lapsi pariksi tunniksi hoitoon pientä
korvausta vastaan.

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai
yhteisön tuottamaa toimintaa, jota kaupunki tukee ja
valvoo. Lohjalla on tarjolla yksityistä päiväkotihoitoa
sekä perhepäivähoitoa. Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan suoraan yksityisestä päiväkodista tai
perhepäivähoitajalta.

Kerhotoimintaa järjestetään Lintalan päiväkodissa
toimivassa Pihlajat-kerhossa. Kerho on tarkoitettu yli
3-vuotiaille lapsille. Lohjalla myös seurakunta järjestää
kerhotoimintaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli on
kaupungin tapa tukea yksityistä varhaiskasvatusta.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen on mahdollista
hakeutua myös Lohjan kuntarajojen ulkopuolelle,
mikäli palveluntuottajalla on sopimus Lohjan
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.

Lue lisää
varhaiskasvatuksen
vaihtoehdoista
www.lohja.fi.
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Tiikeriseikkailu | Parkourseikkailu | Xdancexekids
Satubaletti | Perheseikkailu | Äiti/vauva jooga
Perheparkour | Kepparijumppa ym.

www.xym.fi • www.xjumpit.fi • Gruotilankatu 13, Lohja

Esiopetus
Esiopetus on kuusivuotiaan elämässä tärkeä kasvamisen ajanjakso. Uusia taitoja – kuten lukemisen ja
kirjoittamisen valmiuksia sekä matemaattista ajattelua
– opitaan leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla ja tutkimalla. Vuorovaikutustaidot karttuvat toisten lasten ja
aikuisten kanssa. Arkisista tilanteista, kuten ruokailusta
ja pukeutumisesta selviäminen sekä itsestä ja toisista
huolehtiminen, ovat tärkeitä esikoululaisen taitoja,
joita opetellaan aikuisen tukemana.

Lue lisää
esiopetuksesta
www.lohja.fi.

Lohjalla toimii useita taiteen perusopetusta antavia
oppilaitoksia. Tarjoamme mukavaa harrastustoimintaa
myös alle kouluikäisille kuvataiteen, musiikin, tanssin,
teatterin ja käsityön parissa. Käythän nettisivuillamme.
Löydät sieltä lisää tietoa meistä: hakuajat, ikäryhmät,
kurssit, tapahtumat, konsertit, näyttelyt, esitykset, hinnat.

Ryhmäperhepäiväkoti
Leppäkerttu

Jamkids Musiikkikoulu

Länsi-Uudenmaan
musiikkiopisto

Musiikkikoulu
Demo

www.lohja.fi/musiikkiopisto

www.jamkids.fi

www.musiikkikouludemo.fi

Tanssikoulu Un Dos Tres
www.undostres.fi

Järvikaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 71, 08101 Lohja
Tehtaankatu 26, 08100 LOHJA

Varhaiskasvatuksen
eAsioinnissa voit
 hakea varhaiskasvatuspaikkaa
 ilmoittautua esiopetukseen
 hakea yksityisen varhaiskasvatuksen
palveluseteliä sekä
 ilmoittaa lapsen hoitoajat.

Palveluohjaus,
puh. 044 374 5266
Vaihde (019) 3690
varhaiskasvatus.toimisto@lohja.fi

Päiväkerhot 3-5 -vuotiaille lapsille
Perhekerhot kaiken ikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa
Perhemuskari 0-3 -vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa
Perhekirkot
Tukea varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen
Lasten kappeli Pikku Lauri toimintaa mm. koululuokille
ja päivähoitoryhmille
Pyhäkoulut 4 vuotta täyttäneille lapsille
www.lohjanseurakunta.fi

LOHJAN
SEURAKUNTA

• www.jssuomi.fi

Keskusta • Metsola • Muijala • Mäntynummi • Ojamo
• Routio • Virkkala • Karjalohja • Sammatti • Nummi • Pusula

