
  

Kom og leg med dit barn 

Invitation til workshop for forældre til børn med autisme og ADHD (6 -10 år)  

Har dit barn ADHD eller autisme? Er dit barn umotiveret og mangler selvtillid, når det gælder 
sport, leg og bevægelse? Det kan skyldes en motorik, der har brug for at blive styrket. 
Sansemotorisk træning og leg kan gøre en stor forskel for dit barns balance, kropsfornemmelse og 
lyst til at bevæge sig.  Så tag dit barn med til vores spændende og lærerige workshop: 

Lørdag d. 10. november fra kl. 9 til 13 i DGI Byen 

I får en dag med sjov og legende træning sammen - og du får også inspiration med hjem til videre leg og 
fornøjelse. Workshoppen følges op med en aften kun for forældre mandag den 18. februar 2013 fra kl. 19-
21, hvor vi evaluerer hvordan det er gået med hjemmetræningen. 

Hvis dit barn har autisme eller ADHD, så kender du sikkert til de udfordringer han eller hun kan have 
motorisk og sansemæssigt. Måske er det manglende bevidsthed om egen krop, klodsethed, 
sanseforstyrrelser eller utryghed ved større grupper. Disse oplevelser kan gøre det svært at deltage i 
almindelige træningssammenhænge – men træning er samtidig en god måde at styrke den grundlæggende 
motorik. Ved at træne dit barn og stimulere det sansemotorisk vil dets grundlæggende motorik og trivsel 
bedres væsentligt og det vil derved have bedre forudsætninger for at indgå i sociale, sports eller idræts 
sammenhænge.  

Målet med workshoppen er at give dig som forælder til et barn med diagnose eller andre problematikker 
viden og træningsideer til at bedre dit barns motorik.  

Under kyndig vejledning og inspiration fra motorikvejleder Hanne Nielsen, som selv har en søn med 
autisme, får du viden om de tre primære sanser (labyrint, taktil/føle og muskel/led) og hvordan øvelser og 
leg kan styrke netop det område, dit barn er udfordret på, og hvorfor det er så vigtigt. 

Alle får en lille køreplan med hjem med øvelser og lege. I køreplanen er der forslag og hjælp til, hvordan 
man strukturerer træningen for sit barn. 

Dagens program (med forbehold for ændringer) 
Kl. 9:00 - 10:20 - Teori for forældrene, mens børnene leger i salen med hjælperne. 
Kl. 10:20 - 10:40 - Pause. 

Kl. 10:40 - 12:15 - Træning og leg i salen med forældre og børn. 
kl. 12:15 - 13:00 - Afslutning og tak for i dag. 

Praktiske oplysninger 
Workshoppen er for børn i alderen 6-10 år. Der er max. plads til 14 børn med hver én 

forælder. Det er ikke et krav, at barnet har en autisme- eller ADHD diagnose. Det primære er de motoriske 
udfordringer. Der vil være forplejning undervejs, og der er også mulighed for at forsyne sig inden man går 
hjem. Husk tøj, som I kan bevæge jer i. 
Det koster 200 kr. inkl. forplejning og opfølgningsaften. Tilmeld jer her: www.dgi.dk/201221853084  

Spørgsmål rettes til projektleder Merete S. Søberg på mail: mss@dgi.dk eller telefon: 24 97 14 90 

http://www.dgi.dk/201221853084
mailto:mss@dgi.dk
http://www.playon.dgi.dk/


  

Vil du vide mere om de motoriske sanser?  

På workshoppen arbejder Hanne Nielsen med de tre primære sanser: labyrint, taktil/føle og muskel/led. 

 

Labyrintsansen har indflydelse på: 

- hovedets stilling 

- kropsbevidsthed 

- aktivitetsniveau 

- balance 

- hjernens parathed / koncentration 

 

Problemer med denne sans kan bl.a. kendetegnes ved: 

Barnet bliver let svimmel, køre- eller søsyg, meget aktiv, urolig eller er meget passiv. Barnet har 

svært ved at koncentrere sig og har måske svært ved bare at sidde på en stol. Barnet kan have 

svært ved at orientere sig i forhold til sig selv og andre. Barnet kan også have manglende lyst til at 

have hovedet nedad og være bange for vand. 

 

Taktil/føle har indflydelse på: 

- følelser 

- bevægelsernes præcision 

- balance 

- psykisk og socialkontakt 

 

Problemer med denne sans kan kendetegnes ved: 

Berøring kan virke ubehageligt på barnet. Barnet kan reagere kraftigt på berøring - slå / bide / 

kilden.  Barnet trækker sig socialt/vil gerne være for sig selv. Barnet kan ikke lide at få tøj af/på, at 

gå på bare fødder, røre ved maden, at blive beskidt, eller ikke har ikke fornemmelse for om det er 

beskidt, snottet m.m. 

 

Muskel/led (kinæstesisansen) fungerer kun optimalt, hvis de andre sanser er blevet stimuleret 

nok. Den har indflydelse på: 

- præcise bevægelser 

- bevidst balance 

- musklernes hvilespænding 

- kropsbevidsthed 

- al bevægelse 


