
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIKHOLD 

i PPR 

Styrket motorik gennem leg 

PPR Frederiksberg tilbyder et 12 ugers motorikhold for børn i førskolealde-
ren og  indskolingen med motoriske vanskeligheder. 

 



 

 
Hvordan kommer dit barn i gang på motorikholdet? 
 

Holdet er for børn, der har en aktiv sag  i PPR, og dit barn visiteres gennem den  
ergo- eller fysioterapeut, du har kontakt    med. 

 
Børnene visiteres til tilbuddet på baggrund af en ABC-test, der indikerer store motori-
ske vanseligheder. Så inden der kan visiteres, undersøger vi dit barn med Movement 
ABC testen. Testen gennemføres også efter forløbet. 
 
Sideløbende tilbyder vi vejledning til pædagoger og lærere, på den skole/institution 
dit      barn går. 

 
Motorikholdet træner en gang om ugen i 1 time og har fokus på leg og bevægelse. 

 

Hvem underviser 
 

Motorikholdet ledes af en fysioterapeut og en ergoterapeut. 
 
Vi arbejder med både fin- og grovmotorikken, så børnene udvikler tegne/skrivegreb og 
for- bedrer balance og koordineringsevne. 

Hvordan understøttes motorisk udvikling og læring hos børn med usikker motorik? 
Vi tager afsæt i; 



 

• en legende tilgang med fokus på barnets motivation 

• et læringsmiljø der med- inddrager barnet 

Vi arbejder med at; 

• barnet indgår i et socialt fælleskab 

• barnet udvikler kropskendskab 

• barnet øger sin generelle muskelstyrke 

• barnet øger sin muskeludholdenhed 

• barnet forbedrer sin balance 

• barnet får stimuleret sanserne 

 

 

 
 
Børn og fysisk aktivitet - hvad ved vi? 
 

Børn med en god motorik er mere fysisk aktive og fysisk aktivitet spiller en afgørende 
rolle i forebyggelse af overvægt og  livstilssygdomme. 

Der er begyndende evidens for en positiv  sammenhæng mellem motoriske kompeten-
cer og akademisk evner. 

Andre studier konkluderer, at en velfungerende motorik er en væsentlig i forhold til at 
understøtte og fremme en sund livstil. 

 



 

Hvorfor skal børn bevæge sig? 
En aldersvarende motorik har stor betyd- ning for børns fysiske, psykiske og sociale 
sundhed, fordi det åbner for at børn kan være deltagende i leg og bevægelse med 
andre børn. 

Børns deltagelse i børnehaven og skolens  fællesskaber kan betragtes som et funda- 
ment for børns udvikling og læring. 

 

Motorikholdet træner; 

Tirsdage kl. 14.00 -14.45 

Det foregår over 10 uger 

På Betty Nansens Alle 16-22 
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