
Detta är idén med hyve-modellen

Hyve-modellen består av samtalet om 
småbarnsfostran som förs med dagvården samt 

av kontrollerna som görs av hälsovårdaren 
och läkaren vid barnrådgivningen.

Med hjälp av Hyve-modellen främjas 
barnfamiljernas välbefinnande, 

samarbetet mellan föräldrarna, dagvården 
och barnrådgivningen stärks och vid behov 

erbjuds stöd i rätt tid.

Ett ömsesidigt förtroende mellan 
parterna är förutsättningen för 

samarbetet!

“Mitt barn som får dag-
vård fyller snart fyra år. 
Vad är Hyve-modellen? 
Vad betyder det?”

Bedömning av utvecklingen av och 
välbefinnandet hos ett fyraårigt 

barn i samarbete mellan föräldrarna, 
dagvården och barnrådgivningen

Hyve-
modellen

Mer information får du på den 
egna dagvårdsplatsen eller på 

barnrådgivningen.



Läs igenom Hyve-materialet som du får 
av dagvården.

Materialet kan användas som underlag 
för funderingar kring frågor om barnets 
uppväxt och utveckling före samtalet 
om planen för småbarnsfostran med 
dagvården.

Också dagvårdspersonalen iakttar 
barnet i olika vardagssituationer och 
antecknar information om barnets 
uppväxt och utveckling. Under samtalet som rör planen 

för småbarnsfostran diskuterar 
dagvårdspersonalen och föräldrarna 
barnets uppväxt och utveckling. De 
kommer också överens om vilka 
uppgifter och frågor som dagvården 
ska förmedla till barnrådgivningen.

Hälsovårdaren förbereder sig på 
kontrollen genom att läsa igenom 
sammanfattningen av samtalet 
om planen för småbarnsfostran 
som dagvården har skickat. 
Fyraårskontrollen är för barnet en 
lekfull situation där hälsovårdaren 
bedömer barnets uppväxt och 
utveckling. I samband med kon-
trollen undersöks barnets neurolo-
giska utveckling. Med föräldrarna 
diskuteras också hela familjens 
välbefinnande och man kommer 
överens om vilken information om 
kontrollen som ska förmedlas till 
dagvården.

Hyve-modellen fungerar så här

Läkaren läser dagvårdens sammanfattning och 
hälsovårdarens iakttagelser av barnet. Läkaren 
utför en allmän hälsokontroll av barnet och 
bedömer barnets utveckling som en helhet.

Vid behov skriver läkaren eller hälsovårdaren 
remiss till fortsatta undersökningar. Med 
föräldrarnas medgivande meddelas detta även 
till dagvården.

Dagvårdspersonalen går igenom den 
feedback som barnrådgivningen gett 
efter kontrollen. Vid behov funderar 
man tillsammans med föräldrarna 
hur barnet kan hjälpas och stödas i 
vardagen. Det som överenskommits 
antecknas i barnets individuella plan 
för småbarnsfostran.

Boka pedagogiskt utvecklingssamtal 
med dagvården innan barnet fyller 
fyra år.

Boka fyraårskontrollen hos 
hälsovårdaren så att den görs 
tidigast två veckor efter samtalet om 
småbarnsfostran. Samtidigt får du 
information om annat material där 
familjens välbefinnande kartläggs.

Boka tid hos läkaren först efter 
hälsovårdarens kontroll.


