Dette er blot nogle ”hjælpeord”, vi selv har fundet på, og som kan bruges i det omfang man synes
Sundhed:
Har barnet nogen sygdomme? Allergi, astma, el. lign.
Kroniske sygdomme eller diagnoser?
Appetit og spisevaner? Sund kost? Spiseforstyrrelser?
Søvnmønster?
Smerte grænse ?
Højde og vægt?
Tand- og lægeeftersyn?
Er barnet renligt, nat/dag?
Sut? Ryger el. andet?
Finmotorisk udvikling?
Grovmotorisk udvikling?
Deltager barnet i idræt, motion eller andet?
Andet:
Skole/dagpasning:
Hvilken skole, hvilken klasse?
Forståelse for sin omverden?
Forstår barnet kollektive beskeder?
Transport til og fra?
Sproglig udvikling?
Faglighed?
Motivation og vedholdenhed i forhold til alder?
Trivsel socialt?
Kammerater/bedste ven?
Vellidt af elever og voksne?
Andet?
Fritid og venskaber:
Fritidsaktiviteter?
Går barnet i SFO eller klub?
Interesser?
Legekammerater? Bedste ven?
Behov for særlig støtte?
Andet?
Udvikling og adfærd:
Er barnet tilknyttet? Til hvem?
Kan barnet give udtryk for følelser?
Sindsstemning, temperament, adfærd?
Uro, angst el. tvangshandlinger?
Stereotype- el. selvskadende handlinger?
Hvordan understøttes barnet udvikling?
Initiativ?
Funktionsnedsættelse, diagnose el. specielle behov i forhold til adfærd?
Identitet:
Selvfølelse/selvopfattelse og selvtillid?
Situationsfornemmelse?
Selvstændighed?
Kan mærke og evt. udsætte egne behov?
Forståelse for egen situation? Hvorfor er jeg anbragt i plejefam.?
Kan tage imod råd fra en kendt voksen og følge det?
Indsigt i egne begrænsninger eller særlige behov?

Social fremtræden:
Social udseende? (Renlighed, påklædning m.m.)
Aldersvarende evne til, at aflæse sociale koder og spilleregler?
Fornemmelse for, hvordan barnet virker på andre?
Omverdens syn på barnet?
Mærke andres grænser?
Selvstændighed:
Løse dagligdags opgaver (alderssvarende)?
Tage vare på sig selv i hverdags situationer?
Aflæse farer og risikofyldte situationer?
Ved hvor man kan få hjælp om nødvendigt?
Andet?
Forældrekompetance:
Hvordan er forældrenes opfattelse af barnet?
Deltager forældrene i møder omkring barnet?
Er der særlige vanskeligheder hos forældrene?
Viser forældrene interesse for barnets udvikling?
Familie og netværk:
Hvem er der kontakt/samvær med?
Hvor og hvor ofte?
Stabilitet i samværet?
Reaktioner på samvær?
Kender grunden til sin anbringelse?
Andet?

