Familjeenkät

Familjeenkäten är utformad för att underlätta för er att beskriva er familj och på vilket sätt ni stödjer
ert barns behov

Instruktioner:
•

Denna enkät ska fyllas i av den familjemedlem som oftast har kontakt med habiliteringen.

•

Alla svar innehåller ordet ”vi” eller ”vår”. Detta refererar till er familj. Oftast menas föräldrar
och andra som stöttar och tar hand om ert barn. Men varje familj är individuell, så tänk efter
vad ”familj” betyder för er när ni besvarar enkäten.

•

På varje sida finns frågor att besvara. Frågan på denna sida visar ett exempel på hur
frågorna är uppbyggda:

Hur mycket vet er familj om dinosaurier?
1
Vi vet nästan
ingenting om
dinosaurier

2

3
Vi vet något
om dinosaurier

4

5

6

Vi vet en hel
del om
dinosaurier

7
Vi vet nästan
allt om
dinosaurier

•

Läs varje fråga och ringa in den siffra som bäst beskriver er familj just nu.

•

Om ett påstående nästan beskriver er familj, men inte riktigt, ringa in den siffran närmast till
vänster eller höger. Exempelvis om ni känner att påstående 5 ”Vi vet en hel del om
dinosaurier” nästan beskriver er familj, men inte riktigt – ringa in fyran.
Om ni inte vet hur ni ska besvara en fråga, eller om det inte känns bekvämt att besvara någon
fråga, hoppa över den och gå till nästa.
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Familjeenkät
FÖRSTÅELSE FÖR ERT BARNS STYRKOR, FÖRMÅGOR OCH SÄRSKILDA BEHOV
1.

Ert barn växer och lär. Hur mycket förstår er familj om ert barns utveckling?
1

2

Vi har precis
börjat förstå
vårt barns
utveckling

2.

4

5

6

Vi förstår en
hel del om
vårt barns
utveckling

Vi förstår
något om vårt
barns
utveckling

7
Vi förstår
mycket om
vårt barns
utveckling

En del barn har speciella hälsoproblem, en funktionsnedsättning eller är försenade i sin
utveckling. Detta refereras ofta till ”särskilda behov”. Hur mycket vet familjen om barnets
särskilda behov?
1

2

Vi har precis
börjat förstå
vårt barns
särskilda
behov

3.

3

3

4

5

6

Vi förstår en
hel del om
vårt barns
särskilda
behov

Vi förstår
något om vårt
barns
särskilda
behov

7
Vi förstår
mycket om
vårt barns
särskilda
behov

Habiliteringspersonal som arbetar med er och ert barn önskar veta om deras insatser fungerar.
Hur ofta kan ni tala om att ert barn gör framsteg?
1

Det är sällan
vi kan säga
att vårt barn
gör framsteg

2

3
Ibland kan vi
säga att vårt
barn gör
framsteg

4

5
Vi kan ofta
säga att vårt
barn gör
framsteg

6

7
Vi kan
nästan alltid
säga att vårt
barn gör
framsteg
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KUNSKAPEN OM ERA RÄTTIGHETER OCH ATT VARA FÖRESPRÅKARE FÖR ERT
BARN
4.

Samhället tillhandahåller olika typer av stöd för att hjälpa ert barn och er familj. Hur mycket vet
ni om tillgängligt stöd?
1

2

Vi har precis
börjat lära oss
vad det finns
för tillgängligt
stöd

5.

4

Vi vet något
om vad det
finns för
tillgängligt
stöd

5

6

Vi vet en hel
del om vad det
finns för
tillgängligt
stöd

7
Vi vet mycket
om vad det
finns för
tillgängligt
stöd

Familjer möter ofta habiliteringspersonal för att planera stöd och insatser. Hur bekväm känner
ni er när ni är med på dessa möten?
1

2

Vi har precis
börjat känna
oss bekväma
när vi är med
på möten

6.

3

3

4

Vi känner oss
något
bekväma när
vi är med på
möten

5

6

Vi känner oss
ofta bekväma
när vi är med
på möten

7
Vi känner oss
mycket
bekväma när
vi är med på
möten

Familjer med barn i behov av särskilt stöd har rättigheter, som innefattar vad ni kan göra om ni
inte är nöjda. Hur mycket vet er familj om era rättigheter?
1

Vi har precis
börjat förstå
våra
rättigheter

2

3
Vi känner till
några av våra
rättigheter

4

5
Vi vet en hel
del om våra
rättigheter

6

7
Vi vet mycket
om våra
rättigheter
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ATT HJÄLPA BARNET ATT UTVECKLAS OCH LÄRA SIG SAKER
7.

Familjer hjälper sina barn att utvecklas och lära. Hur mycket vet er familj om hur ni ska stödja
ert barns utveckling och lärande?
1

2

Vi börjar
precis förstå
hur vi ska
stödja vårt
barns
utveckling och
lärande

8.

4

Vi vet något
om hur vi ska
stödja vårt
barns
utveckling och
lärande

5

6

Vi vet en hel
del om hur vi
ska stödja vårt
barns
utveckling och
lärande

7
Vi vet mycket
om hur vi ska
stödja vårt
barns
utveckling och
lärande

Familjer försöker hjälpa sitt barn att lära sig önskvärt beteende. Hur mycket vet er familj om hur
ni ska hjälpa barnet att bete sig som ni önskar?
1

2

Vi börjar
precis förstå
hur vi ska
hjälpa vårt
barn att bete
sig som vi
önskar
9.

3

3

4

Vi vet något
om hur vi
ska hjälpa
vårt barn att
bete sig som
vi önskar

5

6

Vi vet en hel
del om hur vi
ska hjälpa
vårt barn att
bete sig som
vi önskar

7
Vi vet
mycket om
hur vi ska
hjälpa vårt
barn att bete
sig som vi
önskar

Familjer samarbetar med habiliteringspersonal för att hjälpa barnet att lära och använda nya
färdigheter hemma eller i andra sammanhang. Hur ofta hjälper er familj barnet att lära sig och
använda dessa nya färdigheter?
1

Vi börjar
precis förstå
hur vi ska
hjälpa vårt
barn att lära
sig och att
använda nya
färdigheter

2

3
Ibland hjälper
vi vårt barn att
lära sig och att
använda nya
färdigheter

4

5
Vi hjälper ofta
vårt barn att
lära sig och att
använda nya
färdigheter

6

7
Det är rutin
för oss att
hjälpa vårt
barn att lära
sig och att
använda nya
färdigheter
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BEFINTLIGT STÖDSYSTEM
10. Många människor känner att det hjälper att prata med någon annan person när man har problem
eller när man vill dela positiva händelser. Hur ofta har er familj någon att prata med när ni
behöver det? (någon som ni har förtroende för och som lyssnar)
1

2

Vi har sällan
någon att
prata med när
vi behöver
det

3

4

Ibland har vi
någon att
prata med när
vi behöver
det

5

6

Vi har ofta
någon att
prata med när
vi behöver
det

7
Vi har nästan
alltid någon
att prata med
när vi
behöver det

11. Ibland måste familjer lita på andra människor för att få hjälp, exempelvis om familjen behöver
skjuts, hjälp med ett ärende eller att se efter barnet en kort stund. Hur ofta har er familj någon
som ni kan lita på för att få hjälp när ni behöver?
1

2

Vi har sällan
någon som vi
litar på och
som hjälper
oss när vi
behöver

3

4

Ibland har vi
någon som vi
litar på och
som hjälper
oss när vi
behöver

5

6

Vi har ofta
någon som vi
litar på och
som hjälper
oss när vi
behöver

7
Vi har nästan
alltid någon
som vi litar
på och som
hjälper oss
när vi
behöver

12. De flesta familjer har saker de tycker om att göra tillsammans. Hur ofta har er familj möjlighet
att göra saker tillsammans som ni tycker om?
1
Vi har sällan
möjlighet att
göra saker
som vi tycker
om

2

3
Ibland har vi
möjlighet att
göra saker
som vi tycker
om

4

5
Vi har ofta
möjlighet att
göra saker
som vi tycker
om

6

7
Vi har nästan
alltid
möjlighet att
göra saker
som vi tycker
om
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TILLGÅNG TILL SAMHÄLLSSTÖD
13. Alla barn behöver primär medicinsk hälso- och sjukvård. I hur stor utsträckning möter
hälsovården ert barns behov av särskilt stöd?
1

2

Hälsovården
möter få av
vårt barns
behov

3

4

Hälsovården
möter några
av vårt barns
behov

5

6

Hälsovården
möter en hel
del av vårt
barns behov

7
Hälsovården
möter nästan
alla av vårt
barns behov

14. Familjer har behov av regelbunden barnomsorg, t.ex. i förskola eller hos kommunal
dagbarnvårdare. I hur stor utsträckning möter er familjs barnomsorg ert barns behov?

□ MARKERA HÄR OM ER FAMILJ INTE ÖNSKAT BARNOMSORG OCH GÅ TILL

FRÅGA 15.

□ MARKERA HÄR OM ER FAMILJ ÖNSKAR BARNOMSORG MEN ATT DET FÖR

TILLFÄLLET INTE ÄR TILLGÄNGLIGT OCH GÅ TILL FRÅGA 15.
1

2

Vår
barnomsorg
möter få av
vårt barns
behov

3

4

Vår
barnomsorg
möter några
av vårt barns
behov

5

6

Vår
barnomsorg
möter en hel
del av vårt
barns behov

7
Vår
barnomsorg
möter nästan
alla av vårt
barns behov

15. Många familjer önskar att deras barn ska leka med andra barn eller delta i sociala aktiviteter, t.ex.
kyrkans barntimmar, öppen förskola, barngymnastik. Hur ofta deltar ert barn i liknande aktiviteter för
tillfället?

□ MARKERA HÄR OM ER FAMILJ INTE ÖNSKAR ATT BARNET SKA DELTA I

SÅDANA AKTIVITETER OCH GÅ TILL FRÅGA 16.

1
Vårt barn
deltar sällan i
de aktiviteter
vi önskar

2

3
Vårt barn
deltar ibland i
de aktiviteter
vi önskar

4

5
Vårt barn
deltar ofta i
de aktiviteter
vi önskar

6

7
Vårt barn
deltar nästan
alltid i de
aktiviteter vi
önskar
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STÖDET FRÅN HABILITERINGEN
Följande frågor besvarar om stödet från habilitering har varit till hjälp för er familj. När ni besvarar
frågorna, tänk då på de insatser ni fått från habiliteringen.
16. I vilken utsträckning har habiliteringen hjälpt er familj att känna till och förstå era rättigheter?
1

2

Habiliteringen
har inte varit
till hjälp för att
vi ska känna till
våra rättigheter

3

4

Habiliteringen
har varit till
liten hjälp för
att vi ska känna
till våra
rättigheter

5

6

Habiliteringen
har varit till
stor hjälp för
att vi ska känna
till våra
rättigheter

7
Habiliteringen
har varit till
mycket stor
hjälp för att vi
ska känna till
våra rättigheter

17. I vilken utsträckning har habiliteringen hjälpt er familj att effektivt lyfta fram ert barns behov?
1

2

Habiliteringen
har inte hjälpt
oss att föra fram
vårt barns
behov

3

4

Habiliteringen
har varit till
liten hjälp för
oss att föra fram
vårt barns
behov

5

6

Habiliteringen
har varit till
stor hjälp för
oss att föra fram
vårt barns
behov

7
Habiliteringen
har varit till
mycket stor
hjälp för oss att
föra fram vårt
barns behov

18. I vilken utsträckning har insatserna från habiliteringen hjälpt er familj att stödja ert barns
utveckling och att lära sig saker?
1
Insatserna har
inte hjälpt oss
att stödja vårt
barns
utveckling och
att lära sig
saker

2

3
Insatserna har
varit till liten
hjälp för oss
att stödja vårt
barns
utveckling och
att lära sig
saker

4

5
Insatserna har
varit till stor
hjälp för oss
att stödja vårt
barns
utveckling och
att lära sig
saker

6

7
Insatserna har
varit till
mycket stor
hjälp för oss
att stödja vårt
barns
utveckling och
att lära sig
saker

Tack för att ni tog er tid att fylla i denna enkät!
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