
 

 

 

BARNETS SANSEMOTORISKE UDVIKLING, 

modul 1. 

 
Kurset henvender sig til faggrupper og andre voksne, der arbejder med børn i alderen 0-10 år. 

 

 

Vi ved det godt – Børn skal bevæge sig! 
Når vi allerede meget tidligt i barnets liv er opmærksomme på at stimulere 

dets grundlæggende sanser, kan vi være med til at give barnet gode kropslige 

erfaringer, en god motorik og dermed et vigtigt fundament for trivsel.  

Denne viden skal ud til dem, der dagligt har med børnene at gøre, da 

undersøgelser viser, at mange børn har motoriske problemer med 

adfærdsproblemer og indlæringsvanskeligheder til følge. 

 
 

Mads er en meget urolig dreng, 

som er svær at fastholde i 

aktiviteter. Han kommer 

jævnligt i konflikter og 

reagerer ofte ved at bide, slå 

eller skubbe de andre børn. 

 

  

Mia falder ofte i staver og er 

langsom til at komme i tøjet, 

når hun skal ud at lege. Hun 

vælger altid stillesiddende 

aktiviteter og vil ikke gynge 

eller tumle med de andre børn 

 
  

Kursus indhold: 
-Teoretisk undervisning om labyrintsansen, følesansen, muskel-ledsansen, 

synssansen, primitive reflekser, grundmotorik og grundlege. 

-Hvordan finder vi børnene med sansemotoriske problemer og hvordan 

stimulerer vi dem? 

-Praktiske forløb der inspirerer til at bruge leg, bevægelse og kropskontakt i 

det daglige samvær med børn. 

 

Kurset forløber over 6 torsdage i efteråret 2019 på følgende datoer: 22/8, 

5/9, 19/9, 10/10, 31/10 og 21/11 i Holstebro. Tilmelding på kupon, senest den 

26. juni 2019. 

Pris: 6750,- excl. Moms. I prisen er inkluderet lærebog samt 

undervisningskompendium udleveret på USB. 

 

Undervisere:  
-Neurooptometrist og motorikkonsullent, Lene Frigast. 

Lene har igennem de sidste 18 år udelukkende arbejdet med samsynstræning 

og motorisk træning i Holstebro syn og motorik. 

-Idrætspædagog og motorikkonsulent, Lise Holm. 

Lise underviser i idræt på gymnasiet, og har igennem flere år været 

tilknyttet Holstebo syn og motorik, som konsulent. 

 

 

 

 

Find yderligere information på:  WWW.HolstebroSynogMotorik.dk 
 



 

 

 

 

BARNETS SANSEMOTORISKE UDVIKLING, Modul 1 

Efteråret 2019 
Tilmeldingskupon (kun en deltager pr. kupon). Tilmelding skal ske inden den 26. juni 2019. Tilmeldingen er 

bindende. Skriv venligst med blokbogstaver. 

Navn:  

Privat adresse:  

Post nr. og by  

Tlf. nr.:  

Mail:  

Arbejdsplads:  

Arbejdspladsens adresse:  

Post nr. og by:  

Arbejdspladsens tlf. nr.:  

Hvem betaler for din deltagelse: Arbejdspladsen:                 Dig selv personligt: 

Arbejdspladsens EAN-nr.:  

Dato                                  Arbejdsgivers navn: 

                                         Arbejdsgivers underskrift: 

Kuponen sendes med posten til: Holstebro Syn og Motorik v/Lene Frigast, Skivevej 124, 7500 

Holstebro.  

Eller med e-mail til: klinikken@HolstebroSynogMotorik.dk 

 
 

 


