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KØREPLAN TIL MOTORISK SCREENING

Vi anbefaler, at der er 2 pædagoger med ved gennemførelsen af screeningen. Det
kan godt lade sig gøre at være 1 pædagog, men overblikket og overskuddet er
selvfølgelig mindre, når man står alene med det hele.
Man kan evt. vurdere fra gang til gang i den enkelte institution. Er det 4 lidt
urolige børn, der skal screenes, kan det være en rigtig god ide at være 2
pædagoger, hvor det i en anden sammenhæng kan være fint, kun at være 1 .
Selve gennemførelsen af screeningen giver sig selv. Materialet skal naturligvis
følges.
Når alle børn har været igennem, er det vigtigt, at screeningspædagog/er og
sundhedsplejerske har sat tid af til at kigge på resultaterne af screeningen
sammen.
Papiret ”Notater til motorisk screening” er et arbejdspapir der tilhører
institutionen. Personalet i institutionen kan udfylde for hvert barn eller for de
børn hvor der skal ske en yderligere indsats.
Screeningspædagog/er giver besked til stuepædagog om det enkelte barns
resultat.
Pædagogen udleverer brev med sundhedsplejerskens visitkort til forældrene til
de børn, der har deltaget i screeningen. Pædagogen giver ikke tilbagemelding på
screeningen, men kan sagtens i brede vendinger fortælle om hvad der er
foregået f.eks. det var rigtig sjovt for Louise, Peter var god til at spille bold eller
lign. men henvise til at forældrene skal ringe til sundhedsplejersken for en
tilbagemelding. Sundhedsplejersken er interesseret i at komme i kontakt med så
mange så muligt, netop også for at tale livsstil.
Sundhedsplejersken giver forældre besked om screeningsresultatet.
Sundhedsplejersken informerer ligeledes forældrene, hvis anbefalingen er, at
barnet skal indstilles til fysioterapeut.
Sundhedsplejersken sender indstilling til fysioterapeut, hvis forældrene tager
imod tilbuddet.
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Når / hvis forældrene tager imod tilbuddet om fysioterapi til deres barn, giver
forældrene besked til stuepædagogen om dette. Således er personalet i
børnehaven informeret om det tiltag, der laves.
Hvis fysioterapeuten mener, at det er nødvendigt med en mere samlet indsats
omkring et barns motoriske udvikling rettes henvendelse til børnehaven.
Er man som pædagog interesseret i, hvilken indsats fysioterapeuten sætter i
gang omkring et barn, er man selvfølgelig meget velkommen til at ringe og
spørge til dette.
Det vigtigste er, at børnene får en god oplevelse, samt at fagpersonerne omkring
børnene får rettet fokus derhen, hvor der er mest brug for det.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde
Mange hilsner fra ” Screeningsgruppen”
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