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Spørreskjema

Dato: ......................................

Navn på barn: ......................................................................................Fødselsdato: ....................
Adresse: ........................................................................................................................................
Foreldre: .......................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................
E-post: ..........................................................................................................................................

Er det noen gang blitt gitt en diagnose for dysleksi, ADHD, ADD eller annet?

Tar barnet noen form for medisiner?

Har barnet mottatt noen form for behandling/terapi/spesialundervisning el. annet?
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DEL 1 HISTORIE
Er det noen tegn til problemer i dag?

JA

NEI

Er det noen i familien som har lærevansker?
Var det noen medisinske problemer under svangerskapet? f.eks. høyt
blodtrykk, kastet opp ekstremt mye, fare for abort, alvorlig virusinfeksjon?
Var forløsningen unormalt vanskelig eller lang?(Keisersnitt, sugekopp,
igangsatt osv.)
Ble barnet deres født 14 dager før terminen eller var barnet mer enn 10 dager
over terminen?
Var barnet veldig lite ved fødselen? Vekt og lengde:
Hadde barnet noen problemer med å ta til seg mat under de første 13 ukene,
problemer med suging, kolikk eller å holde på maten?
Var deres barn ekstremt krevende de første seks månedene?
Hoppet barnet over krype- eller krabbestadiet? Ev. hvilket:
Var barnet tidlig ute (før 10 mnd) eller sent (eldre enn 16 mnd) med å gå?
Var barnet sent ute med å snakke? (2-3 ords setninger fra ca 2 år)
Hadde barnet vanskeligheter med å lære å kle på seg selv, som for eksempel å
kneppe knapper utover 6-7 års alderen?
Var det noen tegn til babyeksem, astma eller noen tegn til allergiske
reaksjoner?
Har det vært noen reaksjoner på vaksinene?
Sugde barnet på tommeltotten til han/hun var 5 år eller eldre? Ev. hvilken
tommel?
Var barnet sengevæter de første 5 årene eller lenger?
I løpet av de første 3 årene av livet, opplevde barnet sykdom som involverte
meget høy feber eller anfall?
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JA

NEI

Blir barnet ofte bil/båt syk?
Hadde barnet vanskelig for å lære den tradisjonelle (i motsetning til den
digitale) klokka?
Hadde barnet vanskeligheter med å lære seg å sykle på en tohjuling?
Har barnet hatt ørebetennelser flere ganger eller problemer med nese og hals?
Har barnet vanskelig for å ta imot en ball (øye- og hånd koordinasjon), foreta
hoderulle eller er generelt klumsete i gym på skolen?
Har barnet vanskeligheter for å sitte stille (maur i rumpa) og blir stadig
irettesatt av lærer p.g.a. dette?
Hvis det kommer en uventet lyd eller bevegelse, har barnet en tendens til å
overreagere?
Har barnet lesevansker?
Har barnet skrivevansker?
Gjør barnet ofte flere feil når han/hun kopierer fra en bok?

Ytterlig informasjon kan noteres her:
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