Uuden lastenhoitajan palkkaaminen

Käy läpi ainakin nämä asiat sopiessasi lastenhoidon järjestämisestä lastenhoitajan
kotona.

 Hoitopaikka ja tavat








Ovatko huoneet lapsiystävällisesti sisustettuja?
Onko asunto turvallinen lapselle?
Onko lapselle oma nukkumatila?
Onko lapsellesi sopivia leluja saatavilla valmiina, vai tuodaanko ne mukana?
Löytyykö lähistöltä puistoja tai leikkipaikkoja?
Millä tavalla hoitaja on tottunut kasvattamaan lapsia? Mihin hän vetää rajat?
Tupakoiko hoitaja?

 Yleistä
 Mille ajanjaksolle lastenhoitoa tarvitaan?
- Kokopäiväisesti
- Lyhytaikaisesti
- Pidemmälle ajanjaksolle
- Muutamana päivänä viikossa
- Tarve vaihtelee
 Onko hoitajalla ensiapukoulutus?
 Onko hoitajalla useita hoidettavia lapsia?
 Jos hoidettavia on useita hoidettavia, miten ikäryhmät ovat jakaantuneet?
 Onko hoitajalla suosittelijoita?

 Kotona








Jos työ tapahtuu kotonasi, mihin tiloihin on lupa kulkea?
Missä huoneissa lapsi saa liikkua?
Mitkä ovat mahdolliset ovikoodit ja mikä avain sopii mihinkin oveen?
Mistä löytyvät lapsen vaatteet, vaipat jne.?
Missä ovat siivousvälineet, kuten imuri?
Kuinka tärkeimmät kodinkoneet toimivat (TV, stereot, hella, mikro, jne.)?
Onko jotain muita sääntöjä mitä on noudatettava?
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 Lapsesta










Onko lapsella allergioita tai sairauksia, mistä olisi hyvä mainita?
Minkälaiset nukkumaanmenoajat lapsella on? Voiko näistä poiketa?
Onko nukkumiseen liittyen muuta ”hyvä tietää” –asiaa, kuten yövalo tai laulut?
Minkälaiset säännöt koskevat tietokenetta tai videopelejä?
Mitkä ovat lapsen lempipelejä, -leluja ja -leikkejä?
Mistä nämä löytyvät?
Mitä lapsi syö mielellään ja mitä ei?
Kuinka lapsen saa parhaiten rauhoittumaan?
Onko jotakin muuta mitä pitää tietää lapsen kanssa olemisesta tai käyttäytymisestä
sisarusten kanssa?

 Hätätapauksessa
 Mistä löytyvät ensiaputarvikkeet ja mitä tehdä vaativamman haaverin sattuessa?
 Sähkökatkoksen sattuessa, mistä löytyvät taskulamppu, kynttilät, tulitikut jne.?
 Kehen ja mihin numeroon voin ottaa yhteyttä hätätilanteessa (vanhemmat, naapurit,
ystävät)?
 Mistä löytyy sammutuspeite ja miten vaihdan sulakkeen?

 Lastenhoitajan kanssa sovittavaa
 Mitä tehtäviä lapsenvahdille kuuluu (leikkiminen, kotityöt, syöttäminen, kokkaaminen,
nukuttaminen, ruokaostokset...)
 Työajat?
 Mistä asioista on hyvä ilmoittaa?
 TV:n ja tietokoneen käyttö?
 Musiikin kuuntelu kodin laitteilla?
 Onko polttaminen sallittu ja missä?
 Voiko jääkaapista syödä ja juoda vapaasti?
 Mahdollisen auton käyttäminen?

 Yleistä






Tallenna lapsenvahdin puhelinnumero.
Varmista että kotona on käteistä hätätapauksia varten.
Jätä vara-avain.
Sovi palkan maksutavasta etukäteen.
Tehkää kirjallinen sopimus ja käykää läpi epäselvät kohdat.
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