ID: __ __ __ __ __

Kiddy-KINDLR

Hyvä vanhempi,
kiitos siitä että käytätte aikaanne tämän lapsenne elämänlaatuun ja hyvinvointiin
liittyvän kyselyn täyttämiseen. Ottaen huomioon että tämä kysely koskee omaa
arviotanne lapsen hyvinvoinnista, täyttäkää kyselylomake itsenäisesti ohjeiden
mukaan, toisin sanoen kysymättä lapseltanne vastausta kysymyksiin.
 Lukekaa jokainen kysymys huolella läpi,
 miettikää miltä lapsestanne on tuntunut viime viikon aikana,
 rastittakaa jokaiselta riviltä lastanne parhaiten kuvaavan vastauksen kohdalla
oleva ruutu.

Esimerkiksi:


ei
kertaakaan

Viime viikon aikana ...

harvoin joskus usein



... lapseni on nukkunut hyvin.

Lapseni on:

 tyttö

Lapseni ikä:

____ vuotias

Olen lapsen:

 äiti

Päiväys:

__ / __ / __ (päivä / kuukausi / vuosi)





 poika

 isä

 muu: ______________
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koko
ajan



1. Fyysinen hyvinvointi
ei kertaakaan


Viime viikon aikana ...
1. ... lapseni tunsi olonsa sairaaksi

harvoin

joskus

usein







koko
ajan


... lapsellani oli pää tai vatsakipua











3. … lapseni oli väsynyt ja voimaton











4. ... lapseni tunsi olonsa vahvaksi ja
kestäväksi











2.

2. Henkinen hyvinvointi
ei kertaakaan

harvoin

joskus

usein











2. ... lastani ei oikein huvittanut tehdä
mitään











3. ... lapseni tunsi olonsa yksinäiseksi











4. ... lapseni tunsi olonsa pelokkaaksi tai
epävarmaksi itsestään











harvoin

joskus

usein







koko
ajan


Viime viikon aikana...
1.

... apsellani oli hauskaa ja hän nauroi
paljon

koko
ajan

3. Itsetunto
Viime viikon aikana...

ei kertaakaan


1.

... lapseni oli ylpeä itsestään

2.

... lapseni tunsi olonsa hyväksi











3.

... lapseni oli tyytyväinen itseensä











4.

... lapsellani oli paljon hyviä ideoita











ei kertaakaan

harvoin

joskus

usein

koko
ajan

4. Perhe
Viime viikon aikana...
1.

... lapseni tuli hyvin toimeen meidän
vanhempien kanssa











2.

... lapseni tunsi olonsa hyväksi kotona











3.

... meillä oli pahoja riitoja kotona











4.

... lapseni mielestäni komentelin häntä
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5. Sosiaaliset suhteet
Viime viikon aikana...

ei kertaakaan

harvoin

joskus

usein

koko
ajan

1.

... lapseni teki asioita yhdessä ystävien
kanssa











2.

... muut lapset pitivät lapsestani











3.

... lapseni tuli hyvin toimeen ystäviensä
kanssa











4.

... lapseni tunsi olevansa erilainen kuin
muut











ei kertaakaan

harvoin

joskus

usein

koko
ajan

6. Päiväkoti / Esikoulu
Viime päiväkoti / esikouluviikon aikana...
1.

... lapseni pärjäsi hyvin tehtävissään
päiväkodissa / esikoulussa











2.

... lapsellani oli mukavaa päiväkodissa
/ esikoulussa











3.

... lapseni odotti innolla pääsevänsä
päiväkotiin / esikouluun











4.

... lapseni teki paljon virheitä
tehdessään pieniä kotitehtäviä











7. Joitakin tärkeitä kysymyksiä
Viime viikon aikana

ei kertaakaan

harvoin

joskus

usein

koko
ajan

1.

... lapseni oli pahantuulinen ja valitti
paljon











2.

... lapsellani oli hyvä ruokahalu











3.

... pystyin olemaan kärsivällinen ja
ymmärtäväinen lastani kohtaan











4.

... lapseni tunsi olevansa paineen alla











5.

... lapseni nukkui sikeästi











6.

... lapseni liikkui paljon ja oli hyvin
aktiivinen











7.

... lapseni itkeskeli usein











8.

... lapseni oli iloinen ja hyväntuulinen











9.

... lapseni oli tarkkaavainen ja pystyi
keskittymään hyvin
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10. ... lapseni oli herkästi häiriintyvä ja
poissaoleva











11. ... lapseni oli mielellään muiden lasten
seurassa











12. ... jouduin torumaan lastani











13. ... kehuin lastani











14. ... lapsellani oli vaikeuksia opettajien,
päiväkodin henkilökunnan tai
muiden lastenhoitajien kanssa











15. ... lapseni oli hermostunut ja levoton











16. ... lapseni oli eloisa ja pirteä











17. ... lapseni valitti kipua











18. ... lapseni oli ulospäin suuntautunut











19. ... lapseni onnistui kaikessa mitä hän
ryhtyi tekemään











20. ... lapseni oli helposti tyytymätön











21. ... lapseni itki katkerasti











22. ... lapseni suuttui herkästi











8. Onko lapsenne tällä hetkellä sairaalassa hoidettavana tai onko hänellä jokin
pidempiaikainen sairaus?
 Kyllä

 Ei

kyselylomake on nyt
valmis

vastatkaa vielä seuraaviin
6 kysymykseen
ei kertaaharvoin
kaan

Viime viikon aikana...

joskus

usein

koko ajan

1.

... lapseni pelkäsi että hänen vointinsa
huononisi











2.

... lapseni oli surullinen sairautensa
takia











3.

... lapseni tuli hyvin toimeen
sairautensa kanssa











4.

... kohtelin lastani kuin ikäistään
nuorempaa hänen sairautensa takia











5.

... lapseni yritti välttää että muut
huomaisivat hänen sairautensa











6.

... lapseni jäi paitsi jostakin
päiväkodissa / esikoulussa
sairauden takia











Paljon kiitoksia avustanne!
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