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Indskolingsbørn og forældrebaseret – hvorfor?

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger

”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”

• Skanderborg kommune 3.0, aktive borgere og medinddragelse af 
borgerne

• Studie der viser, at DCD ofte først ses fra 6 års alderen.

(Brixval et al., 2011)



Opstart

Afprøvet Movement ABC´s checkliste med gode erfaringer

• Mini studie; forældre besvarede checkliste og vi testede tre hele 
klasser uanset scoringen fra checklisten

Fra få skoler til alle skoler

For omkostningstung

Problemer med ophavsret



Hva´ så

I dialog med juristen i kommunen

• hvad må vi og hvad må vi ikke

Må ikke kopiere direkte

Ikke bruge skaleringen (inddeling i rød, gul og grøn)

Må gerne bruge almen viden om børns motoriske udvikling og 
færdigheder



Vi formulerede egne spørgsmål:

Med udgangspunkt i erfaring med:

• Movement ABC checkliste

• Movement ABC testen- hvad skal man kunne i 0. klasse

Derudover anvendte vi forskellige teoretiske refencerammer; 

• Sansebearbejdning herunder sensory profile, 

• Udholdenhed i sammenhæng med motoriske færdigheder, 

• ICF og betydningen af deltagelsesniveauet



Udvælgelse af spørgsmål:

Boldfærdigheder er en væsentlig faktor for at kunne vurdere barnets 
motoriske færdigheder.
Shoemaker et al. (2012)

Sammenhæng mellem sensoriske vanskeligheder og motoriske 
problemer.
White et al. (2007)

Sammenhæng mellem dårlig motorik og dårlig kondition
Bachelorprojekt (2010) - https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-10-2010/En-hurtig-motoriktest-afslorer-borns-kondition

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-10-2010/En-hurtig-motoriktest-afslorer-borns-kondition


IMS-Q
Indskolingsundersøgelsens Motoriske Screening - Questionnaire

Formålet med metode-
udviklingspojektet er, at 
videreudvikle vores spørgeskema 
som screeningsværktøj i 
kommunen, hvor forældre kan 
identificere de samme børn med 
motorisk usikkerhed, som en 
fysioterapeut.

En hypotese er, at der er behov for 
en fælles referenceramme i form 
af filmklip.



Fra papir til digitalt:

Samarbejde med IT og skemaet blev digitalt;

Novax; som E-spørgeskema

Forældrene svarer via sundhedsvejen.dk

med nem ID









Fra sundhedsplejerske til forældre: besvar skemaet inden undersøgelse

Forældre besvarer skema

Fysioterapeut scorer og vurderer skema

Sundhedsplejerske tilbageleverer til undersøgelsen

Fysioterapeut kontakter forældre og aftaler motorisk test

Fysioterapeut tester barnet med forældre

Råd og vejledning til forældre og barn

Evt. opfølgning; retest, deltagelse i TS-møde



Samarbejdspartnere

Vores leder

Alle sundhedsplejerskerne

IT medarbejdere

Jurist

Medarbejdere fra udviklingsafdelingen

Medarbejdere hos novax

To kandidatstuderende

MODA Gitte Siersbæk

Medarbejder fra BørnUngeLiv - skolesundhed.dk

Kontakt merete.randel@skanderborg.dk eller maja.wolf@skanderborg.dk

mailto:merete.randel@skanderborg.dk
mailto:maja.wolf@skanderborg.dk


https://www.youtube.com/watch?v=WUBjqbBfTww&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9SM7jeZUApk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=DPjhLiUCEIc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WUBjqbBfTww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SM7jeZUApk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DPjhLiUCEIc&feature=youtu.be


Diskussion

• Hvor finmasket vil vi være og kommunens serviceniveau?

• Metodevalg? Fordele og ulemper

• Børnenes alder; hvornår skal vi screene og hvorfor?


