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Barnets navn:____________________________________________________________

Alder:____________________ CPR. nr:________________________________________

Forældre:________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________

Tlf.:______________________ Dato for vurdering:______________________________

af det 0-3 årige barn hvad ser vi efter?



Barnet:                                               

Fysisk:
(sensoriske, motoriske og sensomotoriske 
funktioner, symmetri, medbevægelser) 

Grovmotorik:

• Ligger på ryg, mave, vender sig, hæver 
sig på arme, triller, sidder, firestående, 
kravler står, går, hopper, hinker, løber, 
springer, balancerer, gynger, vipper,   
svinger, klatrer.

Finmotorik:

• Håndtering af legetøj og redskaber:
 drejer, skruer, bygger, hamrer, banker, 

vender, skubber, trækker, trykker, tegner,             
kaster, griber, løfter, bærer, åbner, lukker.

• Mundmotorik, savler, sutter, synker,    
tygger, puster, suger.

• Øjenkoordination: følger en genstand 
med øjnene. 

Sansebearbejdning/perception:
• Vestibulær sans: skelner balance, bevæ-

gelse og stabilitet.
• Muskel/ledsans: fornemmer position, 

kroppens stilling.
• Følesans: reagerer på berøring. 
• Visuelt: skelner, husker, fornemmer 

rum/retning, rækkefølge, figur-grund,        
helhedsfornemmelse.

• Auditivt: reagerer på lyd
• Lugt
• Smag

Ressourcer

Kognitivt

• Opmærksomhed
• Koncentration
• Hukommelse
• Forståelse
• Planlægning
• Refleksion
• Abstrakt tænkning

Kommentar:



Affektivt: 
(alle sociale og emotionelle funktioner)

Aktivitetsniveau/adfærd:

• Stemningsleje: glad, trist, sur vred m.m
• Forsigtig/hyperaktiv
• Temperament/humør
• Kontakt til forældre/søskende/dagtilbud
• Legeevne:
 fokuserer, engagerer sig, er selvstyrende, 

tryg, vedholdende/overvinder forhindrin-
ger, gentager, lader som om, nysgerrig, 
inddrager andre i legen, forestiller, 

 udfordrer, forhandler, driller, klovner, 
 laver sjov.

Ressourcer

Åndeligt (barnets spirit)

• Personlighed/udstråling
• Personlig kontrol, vilje
• Energi
• Motivation

Ressourcer

Aktiviteter:

Egen omsorg:

Hvordan klarer barnet personlig omsorg? 
Hvad kan det selv, tager initiativ til, skal have 
hjælp til? Gør barnet opmærksom på egne 
behov?
 
• Spisning /amning: sutter, drikker, spiser, 

håndterer mad.
• Påklædning: hjælper til, tager tøj på,   

tager tøj af.
• Toiletbesøg: bleskift, puslesituation,       

renlighed.
• Badning
• Sovevaner
• Hvile

Kommentar:



Leg:

Gynger, rutscher, vipper, sandkasselege, bal-
ancerer, løber og leger fange, cykler, ture i 
skoven, klatrer i træer, kravler op og ned i 
legeredskaber, gemmelege, danser, dra-
matiserer og klæder sig ud, bevægelege til 
musik, sanglege, leger med legetøj og sæt-
ter ord og lyde på, puttekasser og spil, spiller 
roller, tegner, lytter til og fortæller historier.

Ressourcer

Omgivelserne:
Sociale elementer:
• Mønstre og sociale grupperinger baseret 

på fælles interesser, værdier og 
 holdninger.

Kulturelle elementer:
• Etnisk, rutinemæssig praksis
• Barnets vilkår i familien
• Leg

Fysiske elementer:
• Hjem/daginstitutions indretning hvilke 

udfoldelses muligheder og begrænsnin-
ger er i hjemmet og i dagplejen.

• Møblernes indflydelse på aktivitetsud-
øvelsen eks. spisning

• Legepladser/udendørsfaciliteter
• Veje
• Transportmidler

Institutionelle elementer:
• Økonomiske ydelser.
• Juridisk lovgivning, f.eks. bevilling til er-

goterapi.
• Politisk praksis
 
Ressourcer 
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