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Bevægelsesfaglig 
understøttelse

Der understøttes via:

• Plakater, legepakker og foldere 

• Åben/lukket kompetenceudvikling

• Bevægelsesfaglig support til 
dagtilbud

• Understøttelse af bevægelsesfaglig 
ledelse

• Åben dagtilbud



Plakater, 
legepakker 
og foldere

• Udviklet siden 2012 

• Sansemotoriske fokuspunkter/pejlemærker 
(0-9 år)

• Kernebegreber fra Pædagogisk idræt, leg og 
bevægelse

• Forældrefoldere 

• Sprog, matematisk opmærksomhed og 
bevægelseslege

• Legepakker

”En kropslig tilgang til skoleparathed”

”En kropslig tilgang til udvikling i vuggestuen”



Se materialer på: www.bedstsammen.kk.dk
Dagtilbud/Krop, sanser og bevægelse

• Sansemotoriske fokuspunkter for 0-9 årige:

http://www.bedstsammen.kk.dk/


Forældrefoldere



En kropslig tilgang til udvikling i vuggestuen



En kropslig tilgang til skoleparathed



Sprog, matematisk opmærksomhed og bevægelse

ORD/UDTRYK 
Række, træstamme, mave, ryg, arme.
Trille, rulle, ligge, strække, bevæge sig. 
Henover, ved siden af, til sidst, først, den ene ende. 
TEMAER
Bygge veje: Smalle/brede, lange/korte, lige/buede, 
bløde/hårde, osv.
Transport: Fragte, bære, transportere
Mærk kroppen: Blødt/hårdt, behag/ubehag, kilde, 
berøring, varme, osv.
MATEMATISK OPMÆKSOMHED 
Måle og veje: Tung/let, lang/kort, forskel på stive og 
bløde træstammer.
Rækkefølge: Rulle først, bagefter, til sidst, omvendt 
rækkefølge
Hastighed: Hurtig/langsom, tage tid, ændre tempo



Åben/lukket 
kompetenceudvikling til 
dagtilbud

• Åbne kurser i BUF-Akademi i 2020: 

Introduktion til pædagogisk idræt, leg og bevægelse til 
vuggestuer, børnehaver og KKFO

Børnemassage

Gymnastik i børnehaven

• Lukkede workshops for klynger/netværk: To ud af fem 
områder deltager i indsatsen Børn og Bevægelseskultur  
(BOB)

Temaer 2020-2021: 

Introduktion af legepakke til storebørnsgrupper og 
KKFO:  ”En kropslig tilgang til skoleparathed”

Legepakke til vuggestuer: ”En kropslig tilgang til 
udvikling i vuggestuen”



Supportfunktioner 
understøtter 
dagtilbud

Alle psykologer og støtteteams: Sansemotorik og 
introduktion til Theraplay

Alle sundhedsplejersker: Workshops med ergo/fys fra 
BørneCenter København

Udvalgte sundhedsplejersker: Deltager i BUF-
Motorikuddannelse (Egen KBH-uddannelse)

Udvalgte støttepædagoger: Pædagogisk idræt, 
diplommoduler hos KP i Bevægelse og læring, Faglig 
vejledning, Legefabrikken, Rytmikhuset

Tværfaglig ”BOB-support” i de to områder, som har flest 
børn med motoriske udfordringer v/skolestart (tilbud om 
adgang til hurtig support i praksis)

Mulighed for henvisning til BørneCenter København 

Vision: Sikre et bevægelsesfagligt blik på børn i udsatte 
positioner



Understøttelse af 
bevægelsesfaglig 
ledelse

• Erfaringer med ledertræf siden 2012 – Et uundværligt 
tiltag (VG/BH/KKFO)

• Bevægelsesfaglig dialog med ledelse i alle klynger og 
netværk i eet område

• Flere klyngeledere/pædagogiske ledere er opsøgende og 
ønsker kompetenceudvikling for hele klyngen/netværket

• Flere ledere har fået et bevægelsesfagligt sprog

• Bevægelsesfagligt arbejdsfællesskab

• Systematik i arbejdet med 1. maj børn på KKFO

• Ønsker mere inspiration ift. metode (Legepakkerne –
Årshjul)



Åben 
dagtilbud og 
Aktive børn i 
forening 
(ABIF)

• Tilbud på www.åbendagtilbud.dk

Aktuelt:

Tre x to timers bevægelsesfagligt 
inspirations/sparringsbesøg i praksis

Tre x 1 times inspiration i praksis v/Volleyball 
Danmark (+bolde og net og legekort)

• Tidligere: Børnemassage, Gymnastik i 
dagtilbuddet, Tigerbold, Bjørnekamp

• ABIF (Aktive børn i forening)

http://www.åbendagtilbud.dk/

