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Projektet VäxtTakt ﬁnansieras av undervisnings- och kulturministeriet och omfattar Lojo, Ingå, Sjundeå, Raseborg, Grankulla
och Högfors.
Målet med projektet är att ta reda på hur
barnen mår och erbjuda konkreta, faktabaserade verksamhetsmodeller som kan
hjälpa såväl daghemspersonal som familjer
i deras vardag.
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Projektet VäxtTakt

Projektets första fas omfattar en enkät som
genomförs våren 2022 och berör barn som
är födda i januari–juli 2018: en enkät för
familjer, en enkät för lärare inom
småbarnspedagogik och en enkät för
teammedlemmar.
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Socioemotionell
kompetens
Enkät för familjer

Här är vi nu

Enkäten för lärare inom småbarnspedagogiken innehåller cirka 40 påståenden,
medan enkäten för teammedlemmar
innehåller cirka 30 påståenden. Målgruppen som enkäten berör är barn som är 4 år
under år 2022. För att vi ska kunna analysera materialet är det viktigt att både
personal och vårdnadshavare fyller i
enkäterna.
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Indikator 1: 12 påståenden
socioemotionella färdigheter, samarbete,
empati, störande beteende, impulsivitet

Tillsammans ger enkäterna unik information om olika aspekter av barnets
välmående. I projektet tar vi fram material
till stöd för barngrupperna och familjerna.
Därtill produceras en elektronisk
välmåendeöversikt som ni kan använda för
att enkelt få tillgång till information som är
viktig för just er. Mer om detta senare.
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Data används för att
fastställa om det ﬁnns
behov av stöd

Indikator 2: 7–8 påståenden
språk och kommunikation

Stöd

Pedagogisk
växelverkan

Indikator 3: 12 påståenden
pedagogiskt samspel, närhet och konﬂikter
Filtrering och
analys av data

Enkät för professionella
inom branschen

Kulturell
kompetens

Indikator 4: 8 påståenden
kulturell kompetens och acceptans av
det som är annorlunda

Välmående
Kompletterande
utbildning

Antingen om gruppen eller om barnet

Enkät för professionella
inom branschen

Webropo
lenkäten
är
öppen
19.4–19.5.2
022
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Med hjälp av resultaten kan
vi både glädjas över
framgångar och stödja
barnens välmående.

