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Indhold 

• Præsentation af Kirkebækskolen 
• Børnegruppen 
• BørneLAP 

 
• Kernekompetencer i ergoterapien på Kirkebækskolen 
 
• Oralmotorik  
 
• Sansestimulation  

 
• Tak for idag 



Præsentation af Kirkebækskolen 

•Børnegruppen 
• Diagnoser - GMFCM 4 og 5 niveau. Rett syndrom, 

andre symdromer 

• Terapeuter - 8 Ergoterapeuter og 9 fysioterapeuter, 1 
faglig leder.  Varetager 1 times vedligeholdene 
træning. 

• Omgivelser - Have, legeplads, varmtvands bassin, 
skolekøkken, bålplads, sansesti. 

 
• Beliggenhed i Vallensbæk 

• 67 børn/elever fra Børnehuset til STU (ungdomstilbud 
svarende til Gymnasium)  

 
 

 



Præsentation af Kirkebækskolen 

• BørneLAP 
• ICF-CY og Kjeld Fredens 

• Tværprofessionel dokumentation 

• Et barn – en plan 
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Oralmotorik 

• Svær dysfagi 

• Oralmotoriskfærdigheder svarende til 3 mdr. 

• Bedre samarbejde med både forældre og 
tværprofessionelle 

 

 
 



Oral-motorik 
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Undersøgelse 
• Observation af spisning  

• Screening af oral ernæring 

• Skema OPT level 2 

• Visuel og taktil undersøgelse af ansigt, mund og 
svælg 

 









Vurdering og træning  

• Vurdering 

• Skriftlig rapport 

• Træning 

• Målsætning i BørneLAP 
 



BørneLAP Mål 
Iben skal udvikle og vedligeholder sine oralmotoriske færdigheder (herunder læbelukke og 
tyggefunktion) 
 
Læringsforudsætninger: 
Iben har mange oralmotoriske ressourcer og er motiveret for træningen. Hun kan lave 
læbelukke under synk og hun kan udvikle kraft i tyggemusklerne.  
Rammefaktorer: 
Iben er i et visuelt afgrænset hjørne i træningssalen, så hun ikke bliver afledt. Hun sidder på en 
bænk med fodskammel, så hun kan nå gulvet og er ligeledes støttet med en pack i ryggen.  
Indhold: 
- Regulering og stimulering af respirationen (for at minimere mundånding og facilitere til 
næseånding). 
- Regulering og stimulering af ansigtets muskler med vibration (z-vibrator) 
- Stimulering i munden med swap (fokus på udspænding af kinderne, læbelukke og lateralisering 
af tungen) 
- Tyggetræning med chewy tubes og hårde konsistenser (fokus på udholdenhed) 
- træning af læbelukke med sugerør  
- Træning af læbelukke og respiration med sæbebobler og  pre-fløjte 
Læreprocesser: 
Øget styrke og udholdenhed i musklerne omkring ansigt og mund, således Iben kan spise sin 
mad uden at blive udtrættet. 
Tegn: 
At Iben kan tygge i alle fire sværhedsgrader (chewy tubes) x 10 
At Iben kan drikke 50 ml med sugerør 



Tilpasninger    

• Vi arbejder altid på kroppen, inden ansigt.  

• Neuromotorisk  

• Tonus regulerende aktiviteter fx anvendelse af 
håndaktivitet 

• Udgangsstillinger  

• Sansestimulering 
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Undersøgelser 

 

• Forældreinterview 

 

• Wilbager 
 

• SP 
 

• Observation  



Træning/Terapeutiske tiltag  

• Træning  
 

 

 

• Terapeutiske tiltag  



Tak for i dag 
 

 

• http://kirkebaekskolen.skoleporten.dk/sp 
 

•  Ønsker i at få vores undersøgelse ,  eller har i yderligere 
spørgsmål til præsentationen kan vi kontaktes på  

• carja@ishoj.dk  eller canhj@ishoj.dk 

 


