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Begäran om ordnande av särskild dagvård
Vårdnadshavarens begäran om ordnande av särskild barndagvård med
hänvisning till religion eller övertygelse
Jag/vi ber, att vårt barn
(barnets namn)___________________________________________
(personnummer)_______________-___________________________________
ordnas vård och fostran som högaktar mitt/vårt barns kön, som konstaterats vid födseln.
Under vårdsituationer, inlärningssituationer eller situationer, då fostran sker med hjälp av
metoder, som ämnar främja jämlikhet på sätt som fördunklar den i biologin förankrade,
eller av Finlands lag erkända könsdikotomin (t.ex. dramaundervisning, rollekar el.dyl),
ber jag/vi att barnet erbjuds åtskild eller alternativ undervisning.
Jag/vi ber också att vår familjs övertygelse högaktas i alla sådana situationer, under vilka
barnet är direkt utsatt för undervisning eller fostran som berör äktenskapet. Vår familj
förbinder sig till den klassiska synen på äktenskapet, enligt vilken äktenskapet är ett
förbund mellan en man och en kvinna och enligt vilken barnet har rätt till sin egen mor
och sin egen far.
Mitt/vårt barn har inom dagvården rätt till tidig undervisning såsom stiftats i lagen om
tidig fostran och såsom vi överenskommit i barnets personliga vårdplan (1 bilaga)
------------------------------------------------------------------------------------------------------’Målsättningen är att erbjuda alla barn jämställd möjlighet till tidig fostran, främja
jämlikhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och högakta det allmänna kulturarvet och vars
och ens språkliga, kulturella religiösa och värdebakgrund’.
(Lagen om tidig fostran 8/2015)
’Barnet bör registreras genast efter sin födsel och han eller hon har från och med födseln rätt till ett
namn och medborgarskap samt, om möjligt, rätt att känna sina föräldrar och bli vårdad av dem’.
(FN:s konvention om barnets rättigheter; 1989; art. 7 §1)
’ Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar’.
(FN:s konvention om mänskliga rättigheter; art. 26, §3)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort och datum:

Vårdnadshavarnas underskrift:

________________
_________________
_________________

Pyyntö eriytetyn päivähoidon järjestämisestä | 1.8.2016

____ / ____ / 20____
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