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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

Det talas mycket om barns välmående.
Vårt mål är att ta reda på hur era barn mår
och erbjuda konkreta, faktabaserade
verksamhetsmodeller som en hjälp i
vardagen för er och för daghemspersonalen.
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Här är vi nu

Socioemotionell
kompetens
Enkät för familjer

Den enkät som genomförs under våren
kommer att ge oss unik information om
olika aspekter av barnets välmående, genom
forskningsbaserade metoder. Personalen på
ert barns daghem besvarar också en enkät.
Familjernas och personalens enkätsvar ger
oss heltäckande information som dels
hjälper oss att stödja vårdnadshavarna och
dagispersonalen i arbetet med barnen, dels
låter oss alla glädjas över de framgångar
som vi upplever tillsammans med de små.
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Enkäten för vårdnadshavare omfattar cirka 30
påståenden. Teman:
socioemotionella
färdigheter, samarbete,
empati, störande beteende,
impulsivitet samt språk och
kommunikation

Pedagogisk
växelverkan

Enkäten görs i form av en Webropol-enkät
som kan fyllas i med mobiltelefon eller
dator. Varje svar är viktigt!
Enkäten gäller barn födda i
januari–juli 2018

Data används för att
fastställa om det ﬁnns
behov av stöd
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VERKTYGSLÅDA
för stöd

Enkät för professionella
inom branschen

Allt material som tas fram inom projektet
publiceras på vår webbplats och är fritt
tillgängligt för er.
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Välmående

Filtrering och
analys av data

Kulturell
kompetens

Med hjälp av resultaten kan
vi både glädjas över
framgångar och stödja
barnens välmående.

Enkät för professionella
inom branschen
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