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Ergoterapeutforeningens høringssvar ved. Implementering af 
folkeskolereformen i Esbjerg kommune. 

 

Jeg vil indledningsvis takke for, at Ergoterapeutforeningen (Etf) får mulighed for at afgive 

høringssvar i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i Esbjerg kommune. 

 

Det er spændende at læse overvejelserne i beslutningsgrundlaget.  

Bla. overvejelserne om en flerstrenget tilgang til læring, understøttende undervisning, in-

korporering af fysiske aktiviteter og skabelse af en varieret skoledag. 

 

Etfs anbefaler, at Esbjerg kommune bruger ergoterapeutiske kompetencer i fremtidens 

skolevæsen. Til gavn for både børn, forældre, lærere, pædagoger og andet personale.  

 

I det nedenstående vil vi beskrive en række områder, hvor Esbjerg kommune ved at bru-

ge ergoterapeutiske kompetencer kan udvikle større effekt og højere kvalitet i folkesko-

len. 

 

Børn med forskellige problemer, som skal inkluderes almindelige skoleklasser. 

Børn med diagnoser og problemstillinger, som tidligere fik et specialskoletilbud, skal in-

kluderes.  

En ergoterapifaglig indsats kan hjælpe de børn til at være i skolen, blive i stand til at mod-

tage undervisning og indgå i fællesskab med andre børn og voksne. Det kan fx være 

børn med ADHD, autisme, forskellige syndromer samt problemer med perception, sanse-

integration, sansemotorik og kognition. Andre gange kan det være børn uden erkendte 

diagnoser / problemer, som udviser mistrivsel, er urolige, har svært ved at være sammen 

med andre og ikke i stand til at koncentrere sig eller modtage undervisning. 

 

Den ergoterapeutiske indsats retter sig mod, at barnet bliver i stand til at modtage under-

visning, indgå i fællesskaber med andre børn og voksne samt leve et aktivt liv, der er me-

ningsfuldt for barnet og på langt sigt bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.  

 

Jeg vedlægger to artikler ”Ergoterapi i folkeskolen” og ”Ergoterapeuten, der blev trivsels-
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konsulent”. De har været bragt i fagbladet ”Ergoterapeuten”, november 2012. 

 

Ergoterapeuten kan også varetage undervisning inden for vores faglige kompetencefelter. 

 

Etf anbefaler Esbjerg kommune at ansætte ergoterapeuter på skolerne til at arbejde med 

børn med de ovenfor beskrevne diagnoser og problemer samt sikre, at der etableres et 

tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, lærere, pædagoger og andet perso-

nale.  

  

  

Børn med handicaps. 

Etf kender eksempler på børn, der i dag ikke får fuldt udbytte af undervisningen. Bla.:  

 Børn med fysiske eller psykiske handicaps, der ikke har de fornødne hjælpemid-

ler til brug i undervisningen og i samværet med andre børn og voksne på skolen. 

Det kan fx være kommunikationshjælpemidler eller computere tilpasset den en-

kelte elev. 

 Børn der ikke får tilstrækkelig fysisk træning i forhold til deres sygdom og derfor 

ikke får fuldt udbytte af undervisningen.  

 

Etf anbefaler Esbjerg kommune at sikre, at børn med handicaps får ergoterapi og hjæl-

pemidler i tilstrækkeligt omfang. 

 

 

Om ergoterapeutiske kompetencer. 

Ergoterapeuter har en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse, som samtidig in-

deholder meget psykologi og pædagogik.  

På børneområdet er formålet med ergoterapi at øge børns muligheder for  
meningsfuld aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, både hjemme, i skole og i fritiden. Det 
betyder, at ergoterapeuter arbejder med børns aktivitetsproblemer, forebyggelse af aktivi-
tetsproblemer, samt begrænsning af de konsekvenser som sygdom og handicap kan ha-
ve for børns aktivitet og deltagelse. Målet er at børnene bliver mere eller helt selvhjulpne. 

Jeg har vedhæftet notat om det ergoterapeutiske virksomhedsområde, der er et bilag til 
den autorisation, som Sundhedsstyrelsen giver ergoterapeuter. 

 

 

Jeg håber, at vores høringssvar er med til inspirere og opkvalificere de beslutninger, som 

skal tages. Vi vil naturligvis også gerne uddybe vores høringssvar eller på anden måde 

belyse vores faglige kompetencer i forhold til folkeskolereformen, hvis det ønskes. 

 

Med ønsket om en god proces og en spændende folkeskole! 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anna-Marie Laustsen 

Regionsformand 

Ergoterapeutforeningen, region Syd 

Lumbyvej 11, 5000 Odense C 
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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. implementering af 
folkeskolereformen i Esbjerg kommune 
 

Jeg vil indledningsvis takke for, at Ergoterapeutforeningen (Etf) får mulighed for at afgive 

høringssvar i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i Esbjerg kommune. 

 

Det er Etfs anbefaling, at Esbjerg kommune bør indtænke ergoterapeutiske kompetencer 

i fremtidens skolevæsen. Det vil være til gavn for både børn, forældre, lærere, pædago-

ger og andet personale.  

 

Ergoterapeuter har en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse, som samtidig in-

deholder meget psykologi og pædagogik.  

I forhold til børneområdet er formålet med ergoterapi at øge børns muligheder for  
meningsfuld aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, både hjemme, i skole og i fritiden. Det 
betyder, at ergoterapeuter arbejder med børns aktivitetsproblemer, forebyggelse af aktivi-
tetsproblemer, samt begrænsning af de konsekvenser som sygdom og handicap kan ha-
ve for børns aktivitet og deltagelse. Målet er at børnene bliver mere eller helt selvhjulpne. 

Jeg har vedtaget notat om det ergoterapeutiske virksomhedsområde, der er et bilag til 
den autorisation, som Sundhedsstyrelsen giver ergoterapeuter. 

Vi vil i den nedenstående beskrive en række områder, hvor Esbjerg kommune ved at 

bruge ergoterapeutiske kompetencer kan udvikle større effekt og højere kvalitet i folke-

skolen. 

 

Børn med handicaps. 

Etf kender eksempler på børn, der i dag ikke får fuldt udbytte af undervisningen.  

 Børn med fysiske eller psykiske handicaps, der ikke har de fornødne hjælpemid-

ler til brug i undervisningen og i samværet med andre børn og voksne på skolen. 

Det kan fx være kommunikationshjælpemidler eller computere tilpasset den en-

kelte elev. 

 Børn der ikke får tilstrækkelig fysisk træning i forhold til deres sygdom og derfor 

ikke får fuldt udbytte af undervisningen.  

 

Etf anbefaler Esbjerg kommune at sikre, at børn med handicaps får ergoterapi i tilstræk-

keligt omfang. 

 

Børn med forskellige problemer, som skal inkluderes almindelige skoleklasser. 

Børn med diagnoser og problemstillinger, som tidligere fik et specialskoletilbud, skal i dag 

inkluderes.  

En ergoterapifaglig indsats kan hjælpe børn til at være i skolen, blive i stand til at modta-

ge undervisning og indgå i fællesskab med andre børn og voksne. Det kan fx være børn 

med ADHD, autisme, forskellige syndromer samt problemer med perception, sanseinte-

gration, sansemotorik og kognition. Andre gange kan det være børn uden erkendte diag-

noser / problemer, som udviser mistrivsel, er urolige, har svært ved at være sammen med 

andre og ikke i stand til at modtage undervisning. 

 

Den ergoterapeutiske indsats retter sig mod, at barnet bliver i stand til at modtage under-

visning, indgå i fællesskaber med andre børn og voksne samt leve et aktivt liv, der er me-

ningsfuldt for barnet og på langt sigt bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.  
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Ergoterapeuten kan også varetage undervisning inden for vores faglige kompetencefelt. 

 

Etf anbefaler Esbjerg kommune at ansætte ergoterapeuter på skolerne til at arbejde med 

børn med de ovenfor beskrevne diagnoser og problemer samt sikre, at der etableres et 

tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, lærere, pædagoger og andet perso-

nale.  

  

  

   

 

 

 

 

 


