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Småbarnspedagogiken
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Du är ett av dem!
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Arbetet inom småbarnspedagogiken

JHL som intressebevakare inom
småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik omfattar omsorg, pedagogik och undervisning av barn i olika åldrar.
Småbarnspedagogiken har ett brett arbetsfält
som omfattar allt från familjedagvårdarens arbete i sitt eget hem till förskoleundervisningen
där barnen får sina slutgiltiga färdigheter inför
skolstarten.
I daghemmen jobbar barnskötare, socionomer,
barnträdgårdslärare, grupp- och personliga
assistenter och daghemsbiträden. Också den
öppna småbarnspedagogiken behöver sina
yrkesproffs.

Arbetstagarna inom småbarnspedagogik
omfattas antingen av kollektivavtalet för
den kommunala eller den privata sektorn,
beroende på arbetsgivare. I kollektivavtalet
fastställs branschens minimivillkor som
arbetsgivaren måste iaktta.
Förutom att JHL förhandlar om anställningsfrågor inom småbarnspedagogiken,
samarbetar förbundet också med Undervisnings- och kulturministeriets delegation för
småbarnspedagogik.

Vi påverkar också beslutsfattare och myndigheter så att arbetstagarnas och barnens röst blir
hörd då lagstiftningen utvecklas.
Dessutom deltar JHL aktivt i utvecklingen av branschens utbildning och examina i samarbete med
Utbildningsstyrelsen och andra aktörer.

Medlemmar får mer – bli medlem nu!

JHL ger proffsen

JHL:s och dess a-kassas totala medlemsavgift är bara 1,38 % (2020) av löneinkomsten. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Du som betalar
JHL:s totala fackavgift har rätt till alla
förmåner. Inga extra föreningsavgifter.
Av medlemsavgiftsintäkterna går 20 %
till föreningarna.

•
•

Yrkesinriktade kurser
Möjlighet att bygga upp nätverk
med yrkesproffs i din egen bransch
Medlemstidningen Motiivi per post och
på webben
Specialiserade utbildningar för proffs
inom branschen
Service och verksamhet för studerande
inom branschen
Försäkringar och andra förmåner
Din egen förening och regionkontoret finns
nära dig och JHL:s yrkesrelaterade verksamhet stöder dig

•
•
•
•
•

Anslutningsblankett
Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena JHL
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena

Läs mer på jhl.fi/sv, motiivilehti.fi/sv
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry
Youtube: @JHLviestii

Vi skickar dig ett uppbördsavtal som du ska skicka till din löneräknare för
arbetsgivaruppbörd av medlemsavgiften.
Släktnamn och förnamn
Personbeteckning
Adress
Posnummer och postkontor

• personalens röst ska höras då lagstiftningen som styr
småbarnspedagogiken förnyas • det kunnande som barnskötarna och barnträdgårdslärarna med yrkeshögskolebakgrund
besitter ska erkännas
• främja familjedagvårdarnas möjligheter att vidareutbilda sig
till barnskötare om de så vill
• övervakningen av lagstiftningen effektiveras och att gruppstorlekarna och relationstalen minskas bevaka barnets intressen. Till dem hör att det finns tillräckligt med kunnig personal
inom småbarnspedagogiken personalens tillräcklighet ska
bedömas gruppvis, inte enhetsvis
• garantera att jämlikhetsprincipen inom småbarnspedagogiken
iakttas. Bästa sättet är att utvidga barnets subjektiva rätt till
dagvård
• personalens pedagogiska kunnande ska utvecklas med hjälp av
Uppdatera dina medlemsinformatiuppdatering av innehållet i yrkesexamina och fortbildning för
on i jhl.fi/mittjhl och anmäl dig till
personalen.
kurser på adressen jhl.fi/kurser

Mobiltelefon
E-post
Modersmål

svenska (

)

finska (

)

engelska (

)

Medborgarskap

Nuvarande yrkesbeteckning
Jag beställer JHL:s medlemskalender

ja (

)

nej (

)

Arbetsgivare
Arbetsplats
Anställningens begynnelsedatum
Jag befullmäktigar JHL att säga upp mitt medlemskap i mitt föregående fackförbund _____________________
___________________________________________________________________________________ och a-kassa.
Äger du eller din familj delvis eller helt det företag du arbetar i

nej (

)

ja (

)

Jag tillåter att mina uppgifter överlåts till samarbetspartner för direktmarknadsföring.
Datum och den nya medlemmens underskrift
Medlemsrekryterarens medlemsnummer

Klipp loss, vik samman och häfta eller tejpa ihop.

JHL:s mål inom småbarnspedagogiken är att

