
Sansemotorisk indsats i daginstitutionen 
 

 

Formål og indhold 
Hvordan sætter vi ekstra fokus på bevægelsesaktiviteter og sansebearbejdning 

hos de 0-6 årige? 

Inklusionspakken skal inspirere og kvalificere personalet til at se egne nye 

handlemuligheder og tilpasse udfordringer for børnene – for at skabe grobund for 

udvikling og trivsel.  

Med pakken ”Sansemotorisk indsats i daginstitutionen” fokuseres alene på den 

sansemotoriske indsats. Ofte hænger den sansemotoriske indsats sammen med 

daginstitutionens struktur og organisering. Disse emner kan I sætte fokus på i 

inklusionspakken ”Udvikling af det pædagogiske miljø”.  

På baggrund af en dialog om hvilke aktiviteter, der allerede er i gang, indkredses 

det, hvor I savner inspiration til yderligere sansemotoriske udfoldelser. 

 

For eksempel… 
- Hvordan integrerer vi stimulering af sanser og motorik i den daglige, 

pædagogiske praksis? 

- Hvordan skaber vi flere kropslige oplevelser og større motoriske udfordringer 

for vores børn? 

- Hvordan får vi inspiration og nye vinkler på den motoriske indsats – også som 

motorikansvarlige? 

- Hvordan øger vi overskueligheden og trivslen for en særlig gruppe af børn? 

 

 

 

 

 

 

 
Om forløbet 

Forløbet tilpasses daginstitutionens konkrete behov. Udgangspunktet er: 

- En indledende forventningsafstemning, hvor forløbet tilrettelægges 

- 2-4 gange arbejder vi sammen på stuen, i skoven, i gymnastiksalen, med det 

formål at styrke den sansemotoriske indsats: idéudvikling og feedback 

- 2-3 opfølgende møder, hvor vi samler op og sætter nye mål 

- Afsluttende møde, hvor vi evaluerer forløbet, samler op på erfaringer, og 

aftaler hvordan gruppen fremadrettet arbejder med sansemotorik 

 

Forventninger til daginstitutionen 
Det forventes, at daginstitutionen er motiveret for at sætte egen praksis i spil og 

vil afprøve nye handlemuligheder.  

Daginstitutionens leder, motorikansvarlig og relevante medarbejdere deltager på 

den indledende forventningsafstemning, hvor det aftales, hvordan forløbet 

tilpasses daginstitutionens behov. 

 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Et par bestående af en fysio-/ergoterapeuter og en 

småbørnskonsulent/pædagogisk vejleder/musik- og bevægelseskonsulent 

tilbyder dette forløb 

 
 

Hvis du vil vide mere 

...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars Gabriel Jensen 

mailto:lagje@vejle.dk

