
Beskrivelse	af	ugekursus	i	motorik	

Kurset er et grundkursus i motorik. Kursisterne bliver på en uge uddannet til motorikassistenter. 

Et årskursus i Vends motorik og naturskole giver uddannelse til motorikvejleder. 

 

Overordnet handler kurset om Børns sansemotoriske udvikling. Dette betyder ikke at kurset kun handler 

om børn, men børns sansemotoriske udvikling og forståelsen af denne er eksemplarisk for sansemotorikken 

generelt. Dermed giver forståelse af barnets sansemotoriske udvikling og evt. problemer i denne, en indsigt 

i sansemotorisk udvikling og stimulation for alle mennesker.  

Målgruppen er: Lærere, sundhedsplejesker, pædagoger, dagplejere, dagplejepædagoger, talepædagoger, 

psykologer, terapeuter, læger og alle andre der arbejder med, eller har særlig interesse i emnet.  

Mål og indhold:  

• Kurset giver deltagerne større viden om børns sansemotoriske udvikling.  

• Igennem modellen om grundmotorik forklarer vi, via teori og praksis, de primære sansers store 

betydning for vores sansemotoriske udvikling.  

• Der sættes fokus på grundleges betydning for vores liv, udvikling og læring.  

• Gennem ovenstående er det målet at sætte kursisterne i stand til at arbejde med sansemotorikken 

i hverdagen. 

• Kursisterne vil således kunne tilegne sig et fundament til at kunne stimulere sansemotorik, gennem 

forståelse af grundleges betydning, gennem indretning/valg af arenaer og gennem pædagogik. 

Der bliver sat fokus på legepladsens og institutionens indretning og på den daglige pædagogik. 

•  Den optimale legeplads er naturen, så vi vil også arbejde med naturen som legearene, altså skal vi 

slippe legen fri. 

• Der sættes fokus på stimulering af sansemotorikken hos mennesker med problemer i denne 

Form: Vi udbyder kurset gennem flere forskellige modeller.  

1. Det kan være som et sammenhængende højskolekursus med indkvartering og forplejning på 

Brenderup Højskole 

2. Som et dagskursus 5 dag i træk f.eks. på Brenderup højskole 

3. som enkeltdage efter aftale med jer og på en lokalitet i jeres nærhed (grupper, institutioner, 

kommuner ol.) 

4. Efter jeres ønsker  

Det er klart at prisen på de forskellige modeller vil variere alt efter form.  

Se under motorikkurser, hvilke ugekurser der er udbudt i øjeblikket. Eller kontakt os så vi kan planlægge et i 

samarbejde med jer.  

Tilmelding til de enkelte kurser foregår også under motorikkurser på vores hemmesiden 

www.motorikognatur@gmail.com   



 


