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FRÅGEBLANKETT INFÖR HÄLSOKONTROLLEN 
AV ELEVER I ÅRSKURS 3

Bästa föräldrar

Inför hälsokontrollen av ert barn ber jag er besvara nedanstående frågor tillsammans med barnet. Svaren behandlas 
konfidentiellt. Lämna in den besvarade blanketten i ett slutet kuvert adresserat till skolans hälsovårdare, antingen direkt 
eller via läraren.

Basuppgifter 
om barnet och 
familjen

Namn

Adress

Familjeförhållanden

äktenskap/samboförhållande gemensam omvårdnad ensamförsörjare, vem

Förändringar i familjeförhållandena/vårdnaden (t.ex. skilsmässa, ombildad familj, förälders död)

Relation till förälder/syskon som bor i annat hushåll, umgängesarrangemangen, hur ofta

Hur ofta umgås barnet med den förälder som bor i annat hushåll (dagar per månad)

Barnets syskon och andra familjemedlemmar, namn och födelseår

Förälder eller annan vårdnadshavare Telefon dagtid

Förälder eller annan vårdnadshavare Telefon dagtid

Barnets 
skolgång

Går ert barn gärna till skolan

Ja Nej, varför inte

Har ert barn vänner och kamrater

ja nej

Kommer ert barn överens med lärarna

nejja vet inte

Mobbas/ diskrimineras/ retas ert barn i skolan

nej ja, hur

Har ert barn inlärningssvårigheter

janej vet inte

Har ert barn koncentrationssvårigheter

janej vet inte

Stödåtgärder i skolgången

beslut om särskilt stöd terapi (fysio-, tal-, arbetsterapi, annan terapiform), vad

Barnet har vårdkontakt med skolkuratorn/skolpsykologen eller barnpsykiater

Familjen har vårdkontakt med familjerådgivningen Barnet har ett personligt skolgångsbiträde

Barnets 
hälsotillstånd

Föräldrarnas bedömning av barnets hälsotillstånd

mycket gott relativt gott tillfredsställande relativt dåligt dåligt

Lider ert barn någon kronisk/långvarig sjukdom eller långvariga symptom, vad

Var vårdas ert barn

Medicinering

Barnets egen bedömning av sitt hälsotillstånd

mycket gott relativt gott tillfredsställande relativt dåligt dåligt

stöd- och/eller specialundervisning, i vilket ämne

Personbeteckning

Vanda stad | Familjeservicen 
Förebyggande hälsovård 
Skolhälsovården

Postnummer och -kontor

Personbeteckning

Personbeteckning
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Barnets 
hälsotillstånd

Allergier (födoämnen/andra), för vad

Har ert barn under det senaste året råkat ut för någon olycka som krävt läkar- eller sjukhusvård

nej ja, hurdan(a)

Har ert barn under det senaste året haft följande symptom/infektionssjukdomar

Nej Ja Hur ofta

Huvudvärk

Täppt näsa eller snuva

Hosta

Aptitlöshet

Infektionssjukdomar (t.ex. förkylning, 
öroninflammation, diarré)

Vätning/avföring i byxorna (enkopres)

sängvätning dagvätning

Psykiska symptom

Förstoppning

Sömnsvårigheter

Trötthet

Gråtmildhet

Anpassningssvårigheter, rastlöshet

Skygghet och/eller spänning

Trots, aggressivitet

Yrsel och svimning

Eksem

Ledvärk

Rygg-/axelsmärtor

Något annat, vad

Barnets och 
familjens 
hälsovanor

Barnet äter dagligen

morgonmål skolmat/lunch middag mellanmål kvällsmål

Hur många gånger i veckan äter ni middag tillsammans

Får barnet D-vitamintillskott dagligen

nej ja

Dricker ert barn mjölk varje dag

ja, vilket slags mjölk nej

Vad dricker ert barn för att släcka törsten

Ont i magen

Dricker ert barn energidrycker

nej ja
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Barnets och 
familjens 
hälsovanor

Barnet sover

vardagar kl. och under veckosluten kl.

Familjens gemensamma tid, hobbyer

Bekymrar ni er över familjens ekonomi

Hur många timmar per dygn tittar ert barn på TV/använder ert barn dator/spelar ert barn konsolspel

Barnet ska vara hemma senast

kl. och kl.

Vad gör ert barn under fritiden

Röker någon i er familj

nej ja

mamma pappa båda

Röker ni inomhus i er familj

Använder ni alkohol i er familj

nej

ja, hur ofta

Är ni orolig för någon familjemedlems rusmedelsmissbruk
nej ja

Förekommer det mobbning eller våld i er familj

nej ja, av vilket slag

Finns det något i ert barns tillväxt och/eller utveckling som ni undrar över

nej ja, vad

Finns det något i er familj som kan inverka på barnet

nej ja, vad

Beskriv ert barns positiva karaktärsdrag och barnets förmåga att komma överens med jämnåriga

Datering och 
underskrift

Datum Vårdnadshavarens underskrift

Vårdnadshavarens underskrift

på vardagar under veckosluten
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AI, mh
13.1.11
(SUOMENKIELINEN: 13.1.11 tehty JF-versiosta 2/07
31.3.11 läh. hyväksytt. Kirsti Linnoiselle
9.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Kirsti Linnoiselle
10.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Kirsti Linnoiselle
16.5.11  korj. ja läh. hyväksytt. Kirsti Linnoiselle
25.5.11 ok., läh. lomakevarastoon ja viety kielenkääntäjille)
------------------------
RUOTSINKIELINEN:
5.8.11 viety Niklakselle tarkistettavaksi (Annen käännös);
8.8.11 ok/ läh. lomakevarastoon
9.10.12 korjattu Annen käännöksen mukaan ja viety Annelle tarkistettavaksi
9.11.12 korjattu -> ok.
3-luokkalaisen terveystarkastukseen liittyvä kysely
Kirsti Linnoinen
9.11.12
	nimi: 
	osoite: 
	Valintaruutu1: 0
	muutokset: 
	suhteet_muualla: 
	tapaaminen: 
	sisarukset: 
	vanhempi_1: 
	puhelin_1: 
	vanhempi_2: 
	puhelin_2: 
	miksi_1: 
	miksi_2: 
	sairaus: 
	missä_hoidetaan: 
	lääkehoito: 
	henkilötunnus: 
	hakijan_puh: 
	allergiat: 
	kuinka_usein: 
	tapaturmia: 
	muu_1: 
	muu_2: 
	arkisin_1: 
	arkisin_2: 
	viikonloppuisin_1: 
	viikonloppuisin_2: 
	yhteinen_aika: 
	huolet: 
	kotiintuloaika_1: 
	kotiintuloaika_2: 
	lapsen_vapaa: 
	tupakointi: 
	kiusaaminen: 
	alkoholi: 
	kasvu: 
	vaikuttavat_asiat: 
	Tekstikenttä1: 



