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2 ÅRS-UNDERSØKELSEN 
SAMARBEID BARNEHAGE – HELSESTASJON 

SKJEMA FOR GJENNOMFØRING AV FORELDRESAMTALE 

Barnehage:  
Barnets navn:  
Født:      
Samtale dato:  
Samtale med (relasjon til barnet):  
Hvem bor barnet sammen med: 
Skjema utfylt av:  

 
Trivsel 
Trivsel i barnehagen, avskjed, humor og glede, hva liker barnet å gjøre, hva er barnets 
styrker, hva er barnet opptatt av i barnehagen og hjemme? 
 
 

Sosialt samspill 
Lek, empati og omsorg, selvkontroll, selvhevdelse, konflikthåndtering, interesse for andre 
barn, venner, kontakt med voksne 
 
 

Forhold i hjemmet 
Vi vet at små endringer hos de nærmeste påvirker barn. Derfor spør vi om disse tingene 
for å gjøre foreldre bevisste på: Hvordan settes det rammer for barnet på en kjærlig 
måte? Er det mye stress i hverdagen? Hvordan blir dere når dere blir sinte? Har barnet 
opplevd store endringer i sitt liv? Er det noen av dere nærmeste som strever psykisk?  
Vi vet at barn kan påvirkes av voksnes alkoholforbruk, hva tenker dere om dette?  
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Samarbeid 
Har dere samarbeid med andre instanser som PPT, barne- og familiesenteret, barnevern, 
spesialist helsetjenesten el.? 

Språkutvikling 
To- tre ord i sammenheng, deltagelse i samling. 
Er det språkvansker/ dysleksi el. i familien?   

Motorikk 
Bevegelse ute og inne, grov- og finmotorikk, utforsker barnet omgivelsene, balanse, 
utholdenhet. 

Hverdagen  
Interesse for påkledning, kosthold/spisevaner, soving, renslighet, sykdom, allergier osv. 

Samarbeid med barnehagen 
Hvordan opplever du informasjonsflyten mellom barnehagen og hjemmet? 

Beskjed til helsesykepleier:  
Er det noe som bør tas opp hos helsesykepleier? 

Foresatte samtykker i at følgende tilbakemelding blir sendt helsestasjon 

Dato: 

Foresattes underskrift: 

Det er rutine at helsestasjon gir en kort tilbakemelding tilbake til barnehagen. 
Forutsatt at foresatte gir muntlig samtykke til dette hos helsesykepleier.  
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