
Spørgeskema til forældre i forbindelse med 
erfaringsopsamling på Introduktionskursus 
(Modul 1)

Baggrundsspørgsmål

Som afrunding på kurset vil vi gerne høre din mening om, hvad kurset har bidraget med i forhold til din 
konkrete situation. Denne viden gør os i stand til kontinuerligt at forbedre og tilpasse kurserne. Vi takker for 
dit bidrag til gavn for fremtidige kursusdeltagere.

I de første spørgsmål beder vi dig angive nogle baggrundsoplysninger om dig selv. Oplysningerne bliver 
ikke knyttet til enkeltpersoner. Du fremstår således anonym i evalueringen.
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Dato for udfyldelse af skema: 

Køn (sæt et kryds):
Mand Kvinde

Hvilken kommune bor du i?

Antal måneder siden at dit barns funktionsnedsættelse er konstateret: 

Barnets køn (sæt et kryds):
Dreng Pige

Barnet med funktionsnedsættelses alder (angiv fødselsår):



Hvilken funktionsnedsættelse har dit barn? (sæt ét kryds)

Påvirkning af dig og din familie

Fysisk funktionsnedsættelse (fx høre, syn, kommunikation, mobilitet)

Psykisk funktionsnedsættelse (fx sindslidelser, angst)

Intellektuel / kognitiv forstyrrelse (fx hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, ADHD)

Multiple funktionsnedsættelser 

Andet (beskriv)

Mit barns funktionsnedsættelse er en udfordring 
for mig eller familien som helhed

Jeg har fået øget kendskab til de grundlæggede 
principper for dansk handicappolitik 

Jeg har fået øget kendskab til, hvilke støttemu-
ligheder, der kunne være relevante for mit barn 
jf. Serviceloven

Jeg har øget min viden om kommunens børne-
politik ift. børn med funktionsnedsættelser

Jeg har øget min viden om, hvordan kommunen 
er organiseret ift. børn med funktionsnedsæt-
telser

Jeg har øget min viden om de tilbud, som kom-
munen har til familier med børn med 
funktionsnedsættelser

Jeg har øget min viden om, hvor jeg skal 
henvende mig i kommunen om forskellige 
spørgsmål eller problemstillinger i relation til mit 
barns funktionsnedsættelse

Jeg har øget min viden, om kommunens princip-
per og regler for samarbejdet mellem kommune 
og forældre til børn med funktionsnedsættelser

Jeg er blevet klædt på til at kunne forstå informa-
tioner omkring kommunens tilbud og 
støttemuligheder

Jeg forventer at kurset vil gøre det lettere for mig 
at samarbejde med kommunen

Sæt ét kryds pr. spørgsmål I høj grad Ved ikkeSlet ikkeI nogen grad I mindre grad
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Dit udbytte af kurset

I de næste spørgsmål beder vi dig vurdere udbyttet af introduktionskurset for dig og din familie. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring den viden, som du har fået på kurset. Hvis temaet 
ikke har været en del af kurset, angiver du blot dette.

Ikke en del 
af kurset

Slet ikke ModeratKun lidt Ret meget Virkelig meget
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Jeg oplever, at de temaer, som kurset har sat 
fokus på generelt har været relevante for mig

Jeg oplever, at kursets fokus på handicappoli-
tiske grundprincipper og konventioner er 
relevant for mig

Jeg oplever, at kursets fokus på hjælp og støtte 
efter Serviceloven er relevant for mig

Jeg oplever, at præsentationen af kommunen og 
deres tilbud er relevant for mig

Jeg oplever, at fokusset på det gode samarbejde 
mellem forældre og kommune er relevant for 
mig

Sæt ét kryds pr. spørgsmål I høj grad Ved ikkeSlet ikkeI nogen grad I mindre grad

Din vurdering af kursets betydning for din situation

I de følgende spørgsmål ønsker vi din vurdering af, hvor relevante kursets temaer er for dig og din familie. 
Du bedes angive i hvor enig eller uenig grad du er i nedenstående udsagn.

Vi takker for dit bidrag og opfordrer til, at du nedenfor kan give uddybende kommentarer til kurset evt. med 
forslag til forbedringer:


