Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg

Uppdaterad dec 2010
Datum……………………

Till vårdnadshavare för……………………………………………………………..

Inbjudan till 3 års hälsobesök!
Ert barn är nu 3år och vi inbjuder till en uppföljning av ditt barns språkutveckling och
förmåga till kommunikation och samspel med föräldrar och andra.
Syftet med besöket är att tillsammans med dig som föräldrar/vårdnadshavare bedöma
barnets utveckling från t ex bedömning vid 2 ½-års besöket på BVC, och uppmärksamma
eventuella behov av extra stöd och stimulans.

Tid till BVC-sjuksköterska……………………………………………………………………
den…………………………….kl……………………….
Om tiden inte passar, vill vi att Du kontaktar oss så snart som möjligt.
Jag träffas på telefon……………………………… tel. tid………………………………….

Ni kan förbereda er inför besöket genom att läsa avsnittet Hälsoundersökning vid 2,5-3 år i
Detta är Ditt barns hälsobok. Språk- och kommunikationsundersökning sker enkelt med hjälp
av samtal och lek.
Vi bifogar ett frågeformulär som handlar om språk och kommunikation. Fyll i detta och
ta med det till besöket.

Skriv gärna ner frågor och funderingar som Du vill ta upp.

Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg

Frågeformulär till föräldrar vid 3 år

Barnets
namn:......................................................
Personnummer:............................................
Frågeformulär
till föräldrar vid 3 års bedömningen
på BVC
Besvarat av: ........................................................ Datum: ........................................................

Tacksam om ni besvara följande frågor inför besöket på BVC.
1. Hur många ord kan ditt barn säga?
0-25 ord □
25-50 ord □

fler än 50 ord □

□ Nej □

2. Talar ditt barn i meningar på minst 3 ord?

Ja

3. Upplevs barnet som mycket svårförståeligt för familjen, dvs.
har ett outvecklat ljudsystem och dålig grammatik?

Ja □ Nej □

4. Använder barnet hellre gester/ kroppsspråk än tal?

Ja □ Nej □

5. Visar ditt barn intresse för att tala/ kommunicera med
barn och vuxna?

Ja □ Nej □

6. Språklig förmåga är inte bara att prata utan också att förstå.
Förstår ditt barn längre meningar/instruktioner, t ex
”Lägg dockan i sängen och sätt koppen på fatet” ?

Ja □ Nej □

7. Brukar barnet vilja lyssna på sagor tillsammans med dig?

Ja

8. Dreglar barnet mycket dvs blir våt på tröjan eller har problem
med att tugga eller svälja mat?

Ja □ Nej □

9. Stammar ditt barn dvs repeterar ord/ljud många gånger?

Ja □ Nej □

10. Känner Du dig orolig för Ditt barns tal och språk?

Ja □ Nej □

□ Nej □

