
Spørgeskema til forældre i forbindelse med 
Forældrekurser om familieliv og 
støtte til den unge 
(Modul 2)
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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.

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):



Jeg har fået ny viden om  støtte til søskende

Opmærksomhedspunkterne omkring søskende problem-
atikker er relevante i min familie

Jeg har fået en ny opmærksomhed på ressourcerne i vores 
familie

Jeg har fået redskaber, som øger vores muligheder for 
håndtering af familiens særlige situation i dagligdagen

Jeg har fået ny viden om overgangene mellem forskellige 
faser i mit barns liv

Fokus på overgange er relevant for mig og min familie

Jeg har fået lyst til at deltage i et netværk med andre forældre

Jeg vil selv tage initiativ til oprettelse af et netværk

Jeg har fået ny viden om vigtigheden af struktur og forudsige-
lighed

Jeg har fået idéer til, hvordan jeg bedre kan skabe struktur og 
forudsigelighed i vores familie

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

2

Dit udbytte af kurset

Vi er interesseret i, hvilket udbytte du har haft af Forældrekursus om familieliv og støtte til den unge. 
Nedenfor bedes du forholde dig til, hvor enig du er i de opstillede udsagn. Hvis temaet ikke har været en 
del af kurset, angiver du blot dette.

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

Slet ikke ModeratKun lidt Ret meget Virkelig meget

Har deltaget på Introduktionskurset?
Ja Nej

Ikke en del 
af kurset
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I hvor høj grad oplever du, at kurserne har 
med-virket til at styrke dit forhold til dit barn?

I hvor høj grad oplever du, at din deltagelse 
har medvirket, til at din familie fungerer bedre i 
hverdagen?

I hvor høj grad oplever du, at du har fået større 
forståelse for dit barns funktionsnedsættelse?

I hvor høj grad oplever du, at du har øget fokus 
på dit barns ressourcer

I hvor høj grad oplever du, at din deltagelse har 
medvirket til et forbedret samarbejde med 
kommunen?

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

Betydning af kurserne

Følgende spørgsmål vil omhandle din oplevelse af, hvordan kurserne har påvirket dig og din familie.

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


