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Samverkan mellan barnhälsovård och förskola för att 
stödja och stimulera barnets hälsa, utveckling och 
samspel, blankett    
Gäller för: Barn, unga och familjehälsa Barnavårdscentraler Värmland 
 

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola för att stödja och stimulera barnets hälsa, utveckling 
och samspel   I samverkan är det värdefullt att få dela information och erfarenheter mellan 
barnhälsovård (BHV) och förskola.     

Ett barnhälsoteam kan bokas om vårdnadshavare, förskola och/eller BHV ser behov av att mötas. 
Frågeformuläret används då som underlag för samtalet.   

Förskolans mål är att i samarbete med vårdnadshavarna verka för att varje barn får möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar.  

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn och tidigt 
identifiera och åtgärda problem i barns hälsa och utveckling.   

Namn på barnet  _________________________________________________________    

Finns det situationer eller sammanhang där barnet blir begränsat eller där det uppstår hinder för 
barnet i förskolans verksamhet? (Exempelvis situationer i samband med måltider, vila, blöjbyten och 
toalettbesök, av och påklädning, lek, i relationer till andra barn och/eller vuxna, aktivitet och rörelse, 
lämning och hämtning av barnet, annat)    

Ja               Nej 

Om Ja:  

Beskriv kortfattat om de situationer och sammanhang där det kan uppstå hinder eller problem och 
hur det yttrar sig hos barnet  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finns det några anpassningar eller särskilda stödinsatser utifrån barnets behov i förskolan i dag?   

Ja               Nej 

Om Ja, vilka:  

 _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

På vilket sätt har förskolans insatser gett barnet bättre förutsättningar att delta, utvecklas lära och 
trivas på förskolan?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finns det andra faktorer som kan påverka barnets förutsättningar att delta, utvecklas och lära i 
förskolan? (exempelvis syn, hörsel, förståelse, kommunikation, oro, magproblem, allergi, 
hemsituation)   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finns det aktuella frågor eller funderingar som lyfts mellan förskola och hemmet där 
barnhälsovården skulle kunna vara ett stöd?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finns det önskemål av ett barnhälsoteam för att få en bredare förståelse för barnets behov och för 
förskolans/barnhälsovårdens nuvarande eller planerade insatser?    

Ja               Nej 

Barnavårdscentral, namn och adress:   

 __________________________________________________________________________________  

BHV-sjuksköterskans namn och telefonnummer:   

 __________________________________________________________________________________  

Vårdnadshavare samtycker till att informationen från förskolan lämnas till barnhälsovården.      

Ja               Nej 

Vårdnadshavarens underskrift   

__________________________________________________________________________________  

Förskolans namn, adress o telefonnummer    

__________________________________________________________________________________ 

 Rektorns namn och telefonnummer    

__________________________________________________________________________________ 

 Beskrivningen av barnet har gjorts av (Namn/yrke)   

 ______________________________________________________________________________  

  

Dokumentet är utarbetat av: Cristina Gillå   


