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KROP OG BEVÆGELSE 

• Del af samlet tidlig indsats i Børn og Unge, Aarhus Kommune

• Et projekt 2016-2020  

• Udviklet i et samarbejde mellem dagtilbud, uddannelser og forvaltning

• Målrettet børn, fagpersoner og forældre i dagtilbud

• Skal højne arbejdet med motorik og bevægelse, øge antallet af børn, 

der har gode motoriske kompetencer ved skolestart samt fremme 

børns sundhed, trivsel, læring og livsmestring

HISTORIK 



KROP OG BEVÆGELSE 0-6 ÅR
- EN DEL AF TIDLIG INDSATS 



Børnene

Har øget sundhed, trivsel og

læringsparathed – såvel på kort som

på længere sigt.

Har færre motoriske vanskeligheder

ved skolestart.

Det pædagogiske personale

Har kompetencer til arbejdet med

motorik og sansemotorik.

Ledelse, personale, forældre

Organiserer og implementerer

arbejdet med motorik og

sansemotorik.

INDSATSENS MÅL OG MÅLGRUPPE 

- 9 mdr.

6 år0 år

Børnenes tidlige motorik



• Gode motoriske færdigheder har betydning for børnenes lyst til bevægelse 

og fysisk aktivitet, som igen har positiv betydning for børns selvværd og 

sociale kompetencer (Østergaard, 2008)

• Jo mere kompetente børn føler sig på det motoriske område, jo større 

sandsynlighed er der for, at børnene senere i livet vælger fysiske 

fritidsaktiviteter. (Sundhedsstyrelsen) 

• Beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder er gavnlig for kognition 

og præstation i skolen hos børn og unge. (Ericsson & Karlsson, 2014)

• Legen er blevet en central og grundlæggende del af den nye dagtilbudslov : 

• ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem 

trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og 

hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.”

HVORFOR INVESTERE I KROP OG BEVÆGELSE 0-6 ÅR?  



I Aarhus er der

• 65 dagtilbud med i alt 322 afdelinger

• Ca. 24.000 børn 0-6 år

I Aarhus er der uddannet

• 234 krop- og bevægelsesvejledere 

• 234 krop- og bevægelsesassistenter

• Krop og bevægelsesassistenter i 5 

dagplejeafdelinger

• 75 er stadig under uddannelse

HVEM ER VI, OG HVOR MANGE ER VI?



Uddannelse til Krop og 

Bevægelsesvejleder 

Motorikprofiler Motorikkasser 

Udbyder: VIA UC Aarhus og 

Vends Motorik og naturskole

Omfang og organisering:

• 140 timer fordelt på 10 

moduler 

• 1 modul består af 2 

sammenhængende dage af 7 

timers varighed 

Antal deltagere på 

uddannelsen :

26 pædagoger kan deltage 

på uddannelsen

Mål: 

Understøtte den 

pædagogiske praksis ifht til 

børns motoriske udvikling

Opsporingen af børn med 

motoriske vanskeligheder.

Styrke samarbejdet med 

forældrene

Mål:

At understøtte 

forældresamarbejdet gennem 

involverende processer. 

At anvende forældrene som en 

ressource.

(Brugen af indhold fra kasserne 

skal kunne tilpasses forskellige 

motoriske udfordringer.)   

Afprøvning af redskaber 

foregår sideløbende med 

uddannelsen



Krop- og bevægelsesvejlederens kompetencer efter endt forløb:

• En bred forståelse for og tilgang til, hvad motorik er. Herunder grundlæggende viden 
om de primære sanser og barnets neurologiske/fysiologiske udvikling.  

• En bred forståelse for motorik og sansemotorik, der gør det muligt at lave en tidlig 
opsporing af børn med motoriske vanskeligheder. 

• Har stærke praksisnære handlekompetencer, der fremadrettet får arbejdet med 
motorik og sansemotorik til at leve i dagtilbuddet.  

• Kan lave en afklaring på, hvor barnets vanskeligheder ligger, lave en handleplan og 
formidle hvilken indsats, barnet har brug for til både forældre og kolleger. 

• Har forståelse for og kompetencer til at vurdere, når andre fagpersoner skal inddrages. 

• Kan give råd og ideer ift. at udvikle legemiljøer, der inspirerer til aktivitet og fremmer 
bevægelsesglæde. 

• Kan inddrage og samarbejde med forældre

• Har øje for sammenhængen mellem det at understøtte barnets motoriske kompetencer 
og det at forebygge fysiske belastninger for personalet i dagtilbuddet. 

PROFIL PÅ EN KROP- OG BEVÆGELSESVEJLEDER 







Uddannelsen til Krop- og Bevægelsesvejleder + materialer

1 hold årligt 

336.000 kr. for et hold med 26 deltagere

Læringsforløb til Krop- og Bevægelsesassistent + materialer

1 hold årligt   

75.000 kr. for et hold med 26 deltagere

Uddannelse af dagplejen Ca. 65.000 kr. pr. afdeling.

Justeres ved meget små eller store afdelinger 

Materialer 234.000

Driftsmidler til: 

- Projektledelse 100.000/årligt

- Netværksdage ca. 30.000/årligt  

- Temadage ca. 30.000/årligt

- Adgang for alle institutioner til Rambøll Motorik 130.000 kr. årligt 

I alt årligt 1 mio. kr. årligt 

ØKONOMI 



Alle hold har 1 obligatorisk opfølgningsdag efter endt forløb.

Alle hold tilbydes netværksdage (formiddage) 4 x årligt med relevant

temaer ifht krop og bevægelse. 

Èn gang årligt afholdes tema-eftermiddag med udefrakommende

oplægsholder.  Her inviteres alle hold, samt andre med interesse for

temaet Krop og Bevægelse. 

OPFØLGNING EFTER ENDT KOMPETENCEFORLØB



Rambøll Motorik

Historik – valg af redskab 

Rambøll Motorik er en del af ”Hjernen&Hjertet”, som 

pædagogerne kender i forvejen (Dialoghjulet.)

Hvorfor bruge et redskab:

Fælles sprog ifht vurdering

Fælles opsporing

Planlægning af indsats



Rambølls motoriske vurderingsredskab

- et blandt mange..

Udarbejdet med henblik på at kunne lave en bred observation på et 

barn.

Derudover skal det ses i en sammenhæng med interventionsmaterialet

(forældrematerialet: foldere og aktivitetskort)







Materiale 
Mappe (materiale mhp vurdering og tiltag)









Laver motorikvurderinger efter behov. Analyserer profil

Ud fra barnets udfordringer – vælges aktivitetskort (og redskaber dertil) til

brug i inst og til udlevering til forældre.

Opfølgning på indsats med forældre

Ved fortsat bekymring – henvendelse til fysioterapeut-team for sparring på

sag i inst.

HVORDAN ARBEJDER PÆDAGOGERNE 



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESKABER



Materialer og øvrig info ligger på:

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-

indsatser/krop-og-bevaegelse-0-6-aar/

For yderligere information kontakt:

Karen Mette Hansen

kamh@aarhus.dk

Nanna Johansen

nabaj@aarhus.dk

LINK TIL HJEMMESIDE MED ALLE MATERIALER 

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/krop-og-bevaegelse-0-6-aar/
mailto:kamh@aarhus.dk
mailto:nabaj@aarhus.dk


Tak for i dag….


