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Morgengymnastik	i	børnehaven	–	daglig	idræt	og	motion	i	skolen!
Børn	skal	styrkes	i	deres	fysiske	sundhed,	så	de	kan	blive	livsduelige	
unge og voksne.
Kurset	giver	dig	ny	inspiration	til	motion	og	sundhedsfremme.	

 mål 
Målet med kurset er, at du 
•	 selvstændigt	og	i	samarbejde	med	andre	kan	udvikle,	planlægge,	

udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn og unge ud fra 
en	viden	om	betydningen	af	kropslig	udfoldelse

•	 kan	tage	højde	for	målgruppens	forudsætninger,	samt	hvordan	
aktiviteterne kan indarbejdes i det daglige pædagogiske arbejde

•	 kan	arbejde	sundhedsfremmende	i	det	daglige	arbejde	ved	at	
motivere det enkelte barn, den enkelte unge eller den enkelte 
voksne til at bevæge sig

•	 kan	udføre	arbejdet	på	baggrund	af	en	indsigt	i	målgruppens	
fysiske	og	motoriske	udvikling,	samt	hvilken	betydning	denne	har	
på andre områder af individets udvikling

•	 kan	arbejde	med	kropsbevidsthed	som	et	udviklingsredskab	ud	
fra en viden om samspillet imellem kroppens udvikling og den 
psykiske	og	sociale	udvikling

 indhold 
•		 Sundhedsfremme	gennem	leg	og	bevægelse
•	 Viden	om	den	fysiske	og	motoriske	udvikling	samt	hvordan	

denne udvikling kan understøttes 
•	 Hvorfor	er	krop	og	bevægelse	vigtig	for	barnets	udvikling	moto-

risk,	socialt,	emotionelt	og	læringsmæssigt?
•	 Bevægelse	overalt,	inde,	ude,	på	lidt	og	på	megen	plads
•	 Få	det	til	at	fungere	i	din	institution:	ideer	til	indkøb,	indretning	og	

aktiviteter, der kan passes ind
•	 Din	professionelle	rolle

 Form 
Undervisningen veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling samt 
praktiske øvelser og aktiviteter på gulvet. Vi tager afsæt i deltager-
nes forudsætninger og erfaringer med kropslig udfoldelse.
Husk praktisk tøj!

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere,	dagplejere,	pgu’ere,	pædagogiske	assisten-
ter og andre, der ønsker inspiration til bevægelse.

 vArighed 
5 dage. 

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

Arbejdet med For tiligt Fødte børn

En for tidlig fødsel er en voldsom oplevelse for både barn og forældre. 
Kurset sætter fokus på for tidligt fødte børns særlige reaktioner og 
senfølger	og	giver	pædagogisk	viden	om,	hvordan	der	skabes	trygge	
rammer for barnet.

 mål  
Målet med kurset er, at du får viden om
•	 	forældrenes	og	barnets	særlige	oplevelser	i	forbindelse
 med fødslen 
•	 	hvordan	det	præmature	barn	er	anderledes
•	 	sansemotorisk	udvikling	og	-stimulering	
•	 	senfølger	hos	det	præmature	barn	
•	 	det	præmature	barn	i	dagtilbudet
•	 	støtte	og	behandlingsmuligheder

 indhold 
•	 Forløb	ved	en	for	tidlig	fødsel	-	hvorfor	er	det	præmature	barn	

anderledes? 
- For forældrene 
-	Fysiske	og	psykiske	påvirkninger	af	det	præmature	barn

•	 	Sansemotorisk	udvikling	og	stimulering

•	 		Senfølger	for	barnet	(stress,	uro,	spiseproblemer,	sprogvanskelig-
heder, koncentrationsbesvær, manglende udvikling etc.)

•	 	Redskaber	til	at	understøtte	barnets	udvikling
•	 	Samarbejde	med	forældre
•	 		Handleplan	for	det	præmature	barn	i	dagtilbudet
•		 Behandlingsmuligheder	og	støtte

 Form 
Vekselvirkning mellem oplæg og gruppearbejder med inddragelse af 
deltagernes egne problemstillinger fra praksis. Kurset er tilrettelagt 
som et split-forløb. I den mellemliggende periode arbejdes i praksis 
med en opgave med relation til kursets indhold.  

 målgruppe 
Pædagogmedhjælpere,	pgu’ere,	dagplejere,	pædagogiske	assisten-
ter med flere.

 vArighed 
3 dage. 




