
Program 

• Præsentation 

• Tilpasset fodbold 

• Tilpasset friluftsliv  

• Genoptræning 

• ”Skolen i naturen” 



Videnshus Dybkær 

Et tværfagligt tilbud internt og eksternt 

Ergoterapeuter  

Fysioterapeuter 

Kommunikationsvejledere 

IKT- vejledere 

Speciallærere/Specialpædagoger 

Mulighed for at inddrage andre faggrupper  



Hvorfor lige et fodboldhold? 

– COPM 

– COOP   



• Målgruppe  

-børn med motoriske 

udfordringer hvis 

udviklingsmuligheder er 

betinget af en særlig 

terapeutisk indsats 

 

– Hvordan kommer man 

på holdet. 

 

 



• Hvad er mine 

arbejdsopgaver i 

forhold til: 

– Forældre 

– Børn 

– Træner  



Hvad siger drengene og forældrene 

• en time om ugen er 

jeg den bedste. 

• Mor, hvis du vidste 

hvor dejligt det er at 

spille med nogen som 

mig selv. 

• Det betyder alt. 

 

 

 



• Antons far skriver i 

evalueringen:  

 

 ”dette her er jo meget 

mere end bare 

fodboldtræning” 

 

Der sker meget på 

sidelinjen 

 

 



• Fodbold turnering  

– 4 hold første gang 

– DHIF CP landshold 

– Sport for brains  

– Drømmen om 

Brasilien 

– Klip med MC 

 



Tilpasset friluftsliv  

• Målgruppe børn og 

unge med særlige 

behov.  

 

• Hvordan får man 

adgang til holdet 

 





Genoptræning via  

idræts-og eller friluftsaktiviteter   
 

• Primært har vi erfaring med unge 

mennesker med erhvervede hjerneskader 

• Møde den unge der hvor han/hun er  



Mathias' historie 

 
   





Skolen i Naturen 



Skolen i naturen 

• Historien 

• Konceptet – hvad gør vi? 

 



Pædagogikken 

• ”Den direkte fysiske kontakt med naturen 

gør at erfaringerne er autentisk og 

meningsfuld” Szczepanski 

• ”Kropslig tilgang til læring er fundamental 

basis for anden læring” Fredens og 

Schilhab 

• Mening, mestring, spejling og fællesskab. 

Tønnesvang 



Top down tilgang til aktivitet 

Tilpasning, forberedelse, den gode oplevelse. 

Aktiviteten i sin helhed. 

Delelementer danner hele aktiviteten. 

Den hele arbejdsproces 



Man kan vælge mellem… 



Aktiviteter 



Kajak 





Waders 



Fiskeri hvor anstrengelsen giver 

succes  



Fiskeri 





Hængekøjer 

- Brugt som pauseaktivitet 





Gemmeleg 



Cykler 



Mad og bål 



Slackline 



Masser af tungt arbejde! 



Forflytning 



Ud af stolen aktivitet 





Skoleopgaver 



Alternative læringsrum 



• Værdien i at lave 

aktiviteter i naturen. 

– Brug af naturen som 

en ramme  

– Uld kontra Goratex  

– Samarbejde med 

andre 

friluftsinstruktører  

 



Spørgsmål  



Reference   

• http://www.handivid.dk/idraet/temaer/friluftsliv/ 

• http://videnshusdybkær.dk/ 

• http://bhss.no/brukere.aspx 

• http://www.vhss.no/?ac_id=1&ao_name=hjem 

• http://vindeniryggen.dk/ 

 

• Bøger og Publikationer: 

• Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse  

- En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og 

fritid. 

• Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse, Temanummer i Tidsskriftet 

Specialpædagogik, nr. 6, 2008. 

• Friluftsliv Natur, Samfund og Pædagogik (Peter Bentsen, Søren Andkjær, Niels 

Ejbye-Ernst. Munksgård Danmark 2009)  
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