Luottamuksellinen
Kotihoidossa olevan 1v 6kk lapsen kokonaiskehityksen seuranta- ja arviointilomake
Huoltajat täyttävät lomakkeen yhdessä ennen lapsen 1v6kk neuvolaa.

Lapsen nimi:___________________________________________

Syntymäaika:___/___/____

Neuvola/terveydenhoitaja:____________________________________________________________
Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana: ____________________________________________
Kuvaile lastasi:

Mikä lapsessasi ilahduttaa sinua?

Motoriikka:
Minkälainen lapsi on liikkumaan? (Onko varovainen, varman päälle vai tapaturma-altis, liian suuria riskejä
ottava)

Kyllä

Ei

Kiipeilee
Juoksee
Kyykistyy poimimaan tavaraa
lattialta kaatumatta

Kyllä

Ei

Potkii ja heittää palloa
Rakentaa 2-4 palikan tornin
Poimii sormillaan pieniä esineitä

Syöminen:
Kuvaile lapsen syömistä (Miten lapsi pureskelee ja nielee ruokansa, syökö lusikalla?)

Mistä lapsi juo ja miten? (Tuttipullo, rinta, muki, lasi, miten teknisesti sujuu?)

Kerro perheenne ruokailutavoista. ( Syöttekö kaikki samaa ruokaa, lapsen ruuan karkeus)

Onko lapsella ruokarajoitteita, millaisia?
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Siisteys:
Harjaatteko lapsenne hampaita / antaako lapsenne käyttää hammasharjaa / haluaako itse kokeilla
harjaa?

Harjoitellaanko lapsen kanssa potalla käymistä?

Nukkuminen:
Millainen vuorokausirytmi perheellänne on? Lapsen päivä- ja yöunien pituus?

Miten lapsi nukahtaa?

Kerro perheenne nukkumisjärjestelyistä. Heräileekö lapsi yöllä?

Riisuminen ja pukeminen:
Miten lapsi osallistuu pukemiseen? (Lapsen aktiivisuus; ojentaako kättä, jalkaa; ottaako lakkia/kenkää
pois?)

Vuorovaikutus ja kielenkehitys:
Miten lapsi on vuorovaikutuksessa? (Onko kiinnostunut toisista lapsista / ympäristöstä? Millainen on
lapsen katsekontakti? Käyttääkö sanoja?

Ymmärtääkö lapsi lyhyitä ohjeita?

Miten lapsi reagoi ääniin ja omaan nimeen?
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Leikki:
Mitä ja miten lapsi leikkii?

Tunne-elämä ja arjen sujuminen:
Miten lapsi kokee pettymykset, hakeeko lohtua tutulta aikuiselta?

Miten perhe viettää arkea yhdessä? (ulkoilu; yhdessä lapsen kanssa kirjankatselu; tv:n, videoiden
katseleminen)

Miten lapsi reagoi jäädessään vieraan hoitoon?

Käyttekö lapsenne kanssa kerhossa/avoimessa päiväkodissa tms.?

Miten perheenne voi? Minkälaiset voimavaranne ovat? Onko teillä läheisiä, jonka puoleen voitte
kääntyä? kts. www.rovaniemi.fi/neuvolapalvelut.fi ->pikkulapsiperheen voimavaralomake

Tupakoidaanko perheessänne?

Millaista alkoholinkäyttö on perheessänne? Audit kysely löytyy: www.paihdelinkki.fi/testaa/audit

Haluaisitko keskustella erityisesti jostain asiasta?
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LUPA LOMAKE

Luottamuksellinen

Annan luvan keskustella lapseni ____________________________________
lapsen nimi

____________
hetu

asioista seuraavien ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisessa neuvolatyöryhmässä:

neuvolan terveydenhoitajat
neuvolalääkäri,
puheterapeutti
toimintaterapeutti
fysioterapeutti
psykologi
sosiaalityön edustaja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
En anna lupaa

Päivämäärä: ______ /_______ 20_____

Huoltajan / huoltajien allekirjoitus:

_________________________________________________

Alkuperäinen lupa lomake arkistoidaan neuvolaan

Päivitetty 5/2017
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