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Det vil vi komme ind på: 

•  Baggrund for projektet og til 
fuld implementering i hele 
kommunen 

•  Metodevalg 

•  Resultater 

•  Erfaringer 

•  Perspektiver 

 



Baggrunden: 
Sundhedsstyrelsen 2011 Vejledning 
om forebyggende sundhedsydelser til 
børn og unge. 

 ”Barnets udvikling til 
 skolestart drøftes med 
 forældrene. Alle børn vurderes 
 motorisk ved indskoling, 
 eventuelt i samarbejde med 
 andre faggrupper ansat i 
 sundhedstjenesten og /eller 
 børnehaveklasselæreren.” 

 



Status inden arbejdsgruppen blev 
nedsat 

Tilfældig og uens motorisk 
vurdering i kommunen. 
 
Store forskelle i 
anbefalingerne til 
forældrene 
 
Nedsættelse af 
arbejdsgruppe 2011 
 



Metodevalg 
Kommune 3.0 har 
betydning (tankesættet) 
 
Det brede sundhedsbegreb 
 
Test muligheder;  
•  konditest 
 
Andre muligheder;  
•  Femårsundersøgelsen 

hos egen læge 
 
 
 

Movement	ABC	2;	tjekliste	og	test	



Udvalgte resultater fra projektet og senere tiltaget/indsasten 
Skoleåret 2011-12    
Pilotprojekt med 3 skoler 
•  Svarprocent     98 % 
•  Hvor mange børn scorede under percentil 15   6 % (7 ud af 115) 
  
Skoleåret 2012-13   
Pilotprojekt med 4 skoler (forældrene skulle selv printe spørgeskemaerne ud) 
•  Svarprocent     88 % 
•  Hvor mange børn scorede under percentil 15   7 % (14 ud af 198) 
  
Skoleåret 2013-14 
Pilotprojekt med 5 skoler 
•  Svarprocent     88% 
•  Hvor mange børn scorede under percentil 15   7% 

  
Skoleåret 2014-15    
Fuld implementering i hele kommunen 
•  Svarprocent     80%   
•  Hvor mange børn scorede under percentil 15   ca. 6% (hvilket svarer til ca. 1,5 elev i hver klasse og  

     svarer til 51 børn på hele årgangen) 
 
Skoleåret 2015-16 
Fuld implementering i hele kommunen, med elektroniske spørgeskemaer 
•  Svarprocent     Mellem 45 og 90 % lige nu 
•  Hvor mange børn scorede under percentil 15   Samme billede som sidste år. 
 
 



Eksempel på en tidsplan 
 

Spørgeskema
er udfyldes 
elektronisk af 
alle 
forældrene 

 
 

 

september      oktober    maj/juni   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Testning 
af nogle 
få børn 

Dialogmøde 
med 
klasselærerne 
 

Infobrev til 
forældrene 
med link til 
spørgeskema 
på skoleintra 

Tilbagemelding 
til forældre og 
lærere 

Sundhedsplejerskens 
indskolingsundersøgelse 

Eventuelt 
retest 

 
 

 

 
 
 
 



Hvilke tiltag efter test: 
Altid: 
Råd og vejledning 
 
Af og til: 
Retest 
 
Tværfaglige samarbejdsmøder (konsulent funktion) 
 
Udlån og afprøvning af f.eks. kuglepuder, veste m.m. 
 
Instruktion i børstemassage 
 
Sjældent: 
Sanseprofil 
 



Hvor er vi i dag 
Evaluering;  
Fuldt implementeret i hele kommunen 
Elektroniske spørgeskemaer 
Nem ID juridisk 
 
Videokonference med sundhedsplejerske og 0. klasses 
lærere 
Retest; samle børnene på ”klinik” og med forældrene 
 
Svarprocent (den er i dette skoleår for lav) 
 





Pudsige oplevelser/fejlkilder 
Forældre der svarer to gange med to forskellige 
resultater 
Tvillingeforældre der kun svarer for et barn 
Fraskilte forældre der svarer og har forskellige 
vurderinger og derved forskellige resultater 
Stor forskel på skolernes/forældrenes lyst til at 
skrive 
Stor forskel på lokale indsatsområder i 
børnehaverne/skolerne 



Til fælles drøftelse: 

Hvilke tiltag har I, der hvor I er ansat? 
 
Hvad vil være drømmescenariet for det enkelte 
barn? 
 
- Og hvad er mest brugbart for forældrene? 



Tak for i dag 
 
 
 
 
 
 
 

Merete.randel.pedersen@skanderborg .dk 
Maja.wolf@skanderborg.dk 


