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Aldrig tidigare har det varit så här enkelt att göra en individuell plan för småbarnspedagogik (va-
su-plan). Tack vare en funktion i Päikky är det nu möjligt att utarbeta vasu-planer helt elektroniskt. 
Personalen har tillgång till barnets elektroniska vasu-plan och vårdnadshavare kan ge information, 
kommentera och läsa den uppdaterade vasu-planen via sitt eget användargränssnitt för Päikky.

Det är mycket enklare att göra vasu-planer via Päikky: Glöm alla papper som ska fyllas i, allt sköts 
elektroniskt och informationen är i säkert förvar.
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Vad är vasu?
För varje barn i daghem eller i familjedagvård ska en 
individuell plan för småbarnspedagogik (vasu) utarbetas 
i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. I Va-
su-planen kartläggs varje barns styrkor, intressen och 
behov.

Målen för den pedagogiska verksamheten antecknas 
också i planen, och det ska framgå hur det är tänkt att 
målen ska uppnås. Planen justeras enligt barnets behov 
och utvärderas minst en gång i året.

Elektronisk plan för småbarnspedagogik
Päikky innehåller barnets elektroniska plan för små-
barnspedagogik. Blanketten har planerats utgående 
från den processbild som ingår i Utbildningsstyrelsens 
stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för små-
barnspedagogik. Bilden beskriver dokumentationen av 
verksamheten som en kontinuerlig process med flera 
skeden: förberedelser, uppgörande av plan och utvär-
dering. Den visar också hur vasu-planen ska fungera 
som ett praktiskt arbetsverktyg.

I Päikky finns Utbildningsstyrelsens modellblankett, 
men organisationen kan också välja att utforma en 
egen blankettmodell. Det är enkelt att skapa nya 
blankettmodeller och även omforma befintliga blan-
kettmodeller. Målet med den elektroniska planen för 
småbarnspedagogik är att möjliggöra en tydlig och 
kontinuerlig planering, som går att förändra vid behov.

Vasu-planen synlig för vårdnadshavare
Med en elektronisk vasu-plan kan vårdnadshavare vara 
mer delaktiga i barnets småbarnspedagogik. Det är 
möjligt att be föräldrarna ge förhandsuppgifter om 
barnet elektroniskt inför vasu-diskussionen. Vårdnads-
havarens synpunkter och kommentarer finns sedan 
tillgängliga när planen utarbetas. Vårdnadshavare kan 
också delta i utvärderingen av barnets vasu-plan. Orga-
nisationen kan själv forma innehållet i frågeformulären. 
Den färdiga vasu-planen publiceras i vårdnadshavarens 
användargränssnitt för Päikky.



Barnets vasu innehåller följande funktioner
• Vasu - möjlighet att skapa egen blankettmodell - kan vara flera olika blanketter.
• Förhandsuppgifter från vårdnadshavaren - frågeformuläret kan variera beroende på behovet av 
 information om barnet.
• Vårdnadshavare kan svara på frågorna i Päikky (app eller webbläsare).
• Svaren kan användas när den nya planen utarbetas.
• Tidigare vasu-planer kan också användas när den nya planen utarbetas.
• Vårdnadshavare får tillgång till planen och kan kommentera den.
• Planen kan godkännas automatiskt i samband med att den publiceras, eller så kan den godkännas manuellt.
• Uppföljning av planen - kompletteringar och anteckningar om uppnådda mål.
• Utvärdering av den förverkligade planen - vårdnadshavare kan även delta i utvärderingen elektroniskt.
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Fördelar
• Informationssäkerheten tryggas i och med att 

planerna förvaras i ett säkert system.
• Planerna är tillgängliga oavsett plats.
• Bättre möjligheter att använda planerna i det 

dagliga arbetet.
• Möjligt att samla in och spara information på 

förhand, till exempel inför en vasu-diskussion.
• Vårdnadshavare har möjlighet att delta 
 elektroniskt.
• Vårdnadshavare har tillgång till den plan för 
 barnet som är i kraft.
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Vad är på kommande?
Med en elektronisk vasu-plan i Päikky kan personalen följa upp målen för barnet och göra 
anteckningar direkt i mobilapplikationen. I fortsättningen kan organisationen själv avgöra 
vilka uppgifter om barnet som publiceras för vårdnadshavare i mobilapplikationen. Kom-
mentarer från vårdnadshavare kan när som helst antecknas i den elektroniska vasu-planen. 
Dessutom är det möjligt att göra rapporter på elektroniska vasu-planer, som sedan kan 
användas som hjälpmedel i planeringen av verksamheten.

Mer än en elektronisk blankett
• Blanketten har planerats utgående från Utbild-

ningsstyrelsens processbild för dokumentation.
• Varje organisation kan skapa en egen blankett-

modell.
• Planerna är tillgängliga oavsett plats.
• Planerna kan användas mer effektivt i arbets-
 vadagen.
• Inför vasu-diskussionen kan vårdnadshavare 
 lämna in förhandsuppgifter elektroniskt.
• Vårdnadshavare kan när som helst kontrollera 

vasu-planen elektroniskt.
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