ID: __ __ __ __ __

Kid- & Kiddo-KINDLR

Kære forældre/værge
Tak for at du har sagt ja til at udfylde dette spørgeskema om dit barns trivsel og
sundhedsmæssige livskvalitet.
Vær venlig at tage hensyn til følgende når du svarer:
 Vær venlig at læse hvert spørgsmål nøje igennem.
 Tænk over, hvordan dit barn havde det i den sidste uge.
 Sæt kryds i hver del ved det svar, som passer bedst for dit barn.

Et eksempel:


aldrig

I sidste uge…
... sov mit barn godt



Mit barn er en:

 Pige

Mit barn er:

____ år gammel

Du er:

 Mor

sjældent af og til ofte






altid


 Dreng

 Far

 Andet: ______________

Skema udfyldt den: __ / __ / __ (Dag/måned/år)
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1. Fysisk velvære
I den sidste uge...
1.
2.
3.
4.

aldrig

sjældent af og til

ofte

altid

... følte mit barn sig syg











... har mit barn haft ondt i hovedet
eller maven
... var mit barn træt og slap





















... følte mit barn sig stærk og fuld af
energi











sjældent

af og til

2. Psykisk velvære
I den sidste uge...

aldrig

ofte

altid

1.

... lo mit barn meget og havde det
sjovt











2.

... havde mit barn ikke lyst til at gøre
noget











3.

... følte mit barn sig alene











4.

... følte mit barn sig ængstelig og
usikker











3. Selvopfattelse
I den sidste uge...

aldrig

sjældent

af og til

ofte

altid

1.

... var mit barn stolt af sig selv











2.

... følte mit barn sig på toppen











3.

... kunne mit barn lide sig selv











4.

... havde mit barn mange gode
ideer











4. Familie
I den sidste uge...

aldrig

sjældent

af og til

ofte

altid

1.

... kom mit barn godt overens med os
forældre











2.

… havde mit barn det hyggeligt
hjemme











3.

… skændtes vi hjemme











4.

… følte mit barn sig domineret af mig
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5. Venner

aldrig

I den sidste uge...
1. ... gjorde mit barn noget sammen
med sine venner

sjældent

af og til

ofte

altid











2.

... kunne de andre godt lide mit barn











3.

... kom mit barn godt overens med
sine venner











4.

... havde mit barn følelsen af, at være
anderledes end de andre











6. Skole

1.

I den sidste uge da mit barn var på
skolen...
... klarede mit barn opgaverne på
skolen godt

aldrig

sjældent

af og til

ofte

altid











2.

... havde mit barn glæde af
undervisningen











3.

... bekymrede mit barn sig for
fremtiden











4.

... var mit barn bange for at få dårlige
karakterer











7. Er dit barn for øjeblikket på sygehuset eller har det en langvarig sygdom?
 Ja
vær venlig at svare på
de næste seks spørgsmål
I den sidste uge...

 Nej
så er spørgeskemaet
færdigt
aldrig

sjældent

af og til

ofte

altid

1. ... var mit barn bange for at dets
sygdom kunne blive værre











2. ... var mit barn ked af det på grund af
sygdommen











3. ... tacklede mit barn sin sygdom godt











4. ... behandlede jeg mit barn som om
det var et lille barn på grund af
sygdommen











5.

... ville mit barn ikke have at nogen
skulle mærke noget til sygdommen











6.

... gik mit barn glip af noget på skolen
på grund af sin sygdom











TUSIND TAK FOR SAMARBEJDET!
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