
KURSUS-
KATALOG
2018/2019

Faglig kompetenceudvikling, der gør en forskel
- kurser til fagpersoner og borgere
inden for specialområdet



Sundhed, trivsel og udvikling for alle, uanset handicap, 
er vores vision i Center for Specialterapi. Vi tror på, at alle 
mennesker, uanset fysisk og psykisk funktionsevne, skal 
have mulighed for at udvikle de potentialer, de har.

Vi arbejder dagligt for at skabe sejre for borgere med 
særlige behov. Hverdagssejre, hvor store og små 
forhindringer – fysiske og psykiske - overvindes. Sejre, 
der skabes i fællesskab mellem os, borgeren og de øvrige 
personer i borgerens liv.

I Center for Specialterapi har vi en helt unik viden om 
borgere med særlige behovs potentiale for at udvikle sig. 
En viden og en faglighed, som vi gerne vil dele ud af, så 
endnu flere borgere med handicap får mulighed for at få 
øget deres livskvalitet.

Vi udbyder derfor en bred vifte af kurser, som vi for 
første gang har samlet i dette kursuskatalog. Kurser, 
der henvender sig til pædagoger, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og andre fagpersoner, som arbejder med 
borgere med særlige behov. Og kurser, der henvender sig 
til borgerne selv. 

Vi vil på den måde give vores viden videre, i en praksisnær 
og anvendelig form, så den kan omsættes til at skabe 
endnu flere hverdagssejre for borgerne. 

Vi glæder os til at dele og  fejre sejrene med jer.

Lars Urup
Funktionsleder
Center for Specialterapi
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INDLEDNING
Kurserne i kataloget er inddelt i tre 
hovedtemaer; kurser om sansebearbejdning 
og adfærd, kurser om arbejdsteknik samt 
kurser om livskvalitet og fysisk velvære. 

Størstedelen af kurserne henvender sig til dig 
som fagperson. Nogle af kurserne har som 
mål at give ny viden og redskaber til arbejdet 
med borgerne. Andre handler om, hvordan 
du kan skabe bedre rammer for dit arbejde. 
Endelig er nogle af kurserne for både dig som 
fagperson og borgere, hvor målet er at øge 
den fysiske trivsel. 

Praksisnær undervisning
Alle kurser tager udgangspunkt i konkrete 
cases og problemstillinger fra deltagernes 
dagligdag, så undervisningen bliver så 
praksisnær som mulig. Vi lægger også vægt 
på, at de metoder og redskaber, vi underviser 
i, kan overføres direkte til deltagernes 
hverdag. 

Specialiserede undervisere 
Det er vores egne terapeuter, der underviser 
på alle kurser. Terapeuterne indgår i en

pædagogisk hverdag på Job-, Aktivitets- og 
Kompetencecenteret og på andre bo- og 
dagtilbud og har derfor mange års praktisk 
erfaring med borgere med særlige behov. 

Samtidig er terapeuterne vant til at vejlede 
og formidle til mange forskellige faggrupper. 

Tilmelding til kurser
Der er tilmeldingsfrist til alle kurser senest 
fire uger, før kurset afholdes. Læs mere 
om det praktiske omkring tilmelding under 
’Praktisk information’ sidst i kataloget.

Vi skræddersyer kurser til jer
Er I flere på en arbejdsplads, der ønsker 
det samme kursus, kommer vi gerne ud 
til jer og holder det. Det gælder alle vores 
kurser. Vi skræddersyer kurset, så det tager 
udgangspunkt i jeres arbejdsplads’ behov. 

Kontakt os for mere information og pris på 
centerforspecialterapi@gentofte.dk 
eller tlf.: 39 98 79 12.

Hold øje med centerforspecialterapi.dk
Vi tilbyder løbende nye kurser, så hold øje 
med vores hjemmeside, hvor du altid kan 
finde aktuelle kurser. 
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Vi bliver bombarderet med sanseindtryk fra 
det øjeblik, vi slår øjnene op om morgenen. 
En stor del af dem er vi slet ikke bevidste 
om, da vores hjerne automatisk frasorterer 
stimuli, som ikke er vigtige for den situation, 
vi er i. 

Det er forskelligt fra person til person, hvilke 
stimuli vores hjerne registrerer, og hvilke 
den frasorterer. Og det er forskelligt, hvilke 
sanseindtryk vi synes er rare, og hvilke vi 
synes er ubehagelige. 

KURSER OM SANSER

Vi kan ofte have den opfattelse, at vores 
oplevelse eller følelse er universel - at andre 
oplever situationen på samme måde. Men 
sanseoplevelsen er personlig. Det skyldes 
hjernens måde at modtage og bearbejde 
sanseinformationerne på.

På de følgende sider finder du kurser, der 
alle handler om, hvordan du kan skabe 
større trivsel gennem en bedre forståelse af 
sanserne og hjernens bearbejning af dem. 

Den måde, vores hjerne bearbejder sanseinput på, har betydning 
for vores adfærd. Få redskaber til at skabe større trivsel for 
borgerne og dig selv i hverdagen.
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Hvordan kan man hjælpe 
udadreagerende borgere 
med sansemæssige udfordringer? 
På dette kursus lærer du at udarbejde SanseProfiler. 
En SanseProfil giver et billede af borgerens 
sansebearbejdningsmønster og gør det muligt at 
tilrettelægge en indsats, der skaber større trivsel hos 
borgeren i hverdagen. 

På kurset lærer du om teorien bag SanseProfilen og får 
redskaber til at bruge, analysere og formidle profilen. 
Du får også viden om sansemønstre, primært hos 
borgere med særlige behov. Endelig får du redskaber 
til at kunne lave handlestrategier, der kan skabe større 
trivsel hos den enkelte borger. 

Du får mulighed for at udfylde både en SanseProfil på 
dig selv og på en borger.

Efter de to kursusdage er du som fagperson klædt på til 
selv at kunne udarbejde SanseProfiler og bruge dem i 
hverdagen. 

På kurset lærer du: 
• Om teorien og metoden bag SanseProfilen
• At udarbejde og analysere en SanseProfil
• At formidle resultater af SanseProfilen, både skriftligt
og mundtligt, til pædagogisk personale og pårørende,
så du skaber empowerment
• At udarbejde handlestrategier til borgere på baggrund
af SanseProfilen, der kan skabe større trivsel hos
borgeren.

Kursets indhold
• Gennemgang af sansemønstre
• SanseProfiler med udgangspunkt i mennesker med
udviklingshæmning og autisme
• Sensory Processing Disorder, og hvordan det kommer
til udtryk i et menneskes adfærd
• Ressourcer og udfordringer i forhold til målgruppen
• Implementering af viden fra SanseProfilen i
hverdagen.

SANSEPROFILER - GRUNDKURSUS

Målgruppe
Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der 
arbejder med mennesker med særlige 
behov.

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning, 
casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid 
Den 13. og 14. nov. 2018
kl. 9.00-16.30 og kl. 8.00-15.00.

Sted
Center for Specialterapi 
Sandtoften 3 
2820 Gentofte

Deltagerantal 
10-20 deltagere.

Underviser
Ergoterapeut Maria Sørensen. 

Pris
4.500 kr. per deltager inkl. fuld forplejning. 
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SANSEPROFILER - VIDEREGÅENDE KURSUS

Bliv endnu bedre til SanseProfiler  

På dette kursus får du et mere dybdegående kendskab 
til SanseProfiler og lærer, hvordan du kan forbedre dem. 

Vi har særligt fokus på, hvordan du bruger, analyserer 
og formidler profilen, så den kan bruges som et 
pædagogisk redskab og være med til at skabe større 
trivsel hos borgerne. 

Du skal medbringe en eller flere udarbejdede 
SanseProfiler, som du får feedback og sparring på. Vi 
tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer 
med SanseProfiler og former kurset efter jeres ønsker, 
spørgsmål og behov.

På kurset lærer du: 
• Hvordan du kan forbedre dine SanseProfiler
• At lave en mere dybdegående analyse af resultaterne
af en SanseProfil
• At formidle resultaterne mundtligt og skriftligt, så du
skaber empowerment hos dine samarbejdspartnere
• At opstille interventionsmål og handlestrategier for
den enkelte borger på baggrund af en SanseProfil.

Kursets indhold
• Gennemgang af sansemønstre
• Feedback og sparring på deltagernes SanseProfiler
• Analysearbejde
• Optimering af din rapport.

Målgruppe
Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har 
erfaring med at arbejde med SanseProfiler, 
eller som har deltaget i grundkurset. 

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning, 
casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid 
Den 10. og 11. apr. 2019
kl. 9.00-16.00 og kl. 8.00-14.00.

Sted
Center for Specialterapi 
Sandtoften 3 
2820 Gentofte

Deltagerantal 
8-15 deltagere.

Underviser
Ergoterapeut Maria Sørensen. 

Pris
4.500 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.
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SANSEBEARBEJDNING 
I EN PÆDAGOGISK KONTEKST

Hvad gør du, når en borgers 
adfærd ikke giver mening, eller du 
har svært ved at gennemskue en 
borgers behov?  
På dette kursus får du en konkret metode til at forstå 
sanserne, og hvordan de påvirker menneskets 
udvikling og adfærd. 

Du lærer, hvordan du observerer, forstår og handler 
på borgernes adfærd ud fra et sansemæssigt og 
neurologisk perspektiv.

Kurset er bygget op omkring metoden ’Sensational 
Environments’, der er udviklet af Center for 
Specialterapi, og som er et supplement til den 
neuropædagogiske praksis. Du får også en introduktion 
til SanseProfilen og viden om sansebearbejdning og 
sansemønstre.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes og undervisernes 
egne erfaringer på kurset. Vi har fokus på konkrete 
handlemuligheder, som du kan bruge direkte i den 
pædagogiske hverdag. 

Kurset giver dig også mulighed for at få en større 
forståelse af dig selv i et sansemæssigt og neurologisk 
perspektiv. Som fagpersoner påvirker vi borgerne 
med vores adfærd og handlinger. Derfor skal vi være 
bevidste om, hvordan vores adfærd påvirker andre, så 
vi kan bruge os selv til at skabe udvikling for borgeren 
inden for nærmeste udviklingszone.

Kurset udbydes i to udgaver 
Kurset udbydes i to udgaver. Ét med særligt fokus 
på sansebearbejdning hos mennesker med 
udviklingshæmning og/eller ASF – og ét med særligt 
fokus på udadreagerende borgere med særlige behov. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilket du skal vælge.

Målgruppe
Pædagogisk personale, der arbejder med 
borgere med særlige behov.

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning, 
casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid
Fokus på borgere med 
udviklingshæmning og/eller ASF 
Den 21. nov. 2018
kl. 8.30-16.30
eller
den 13. marts 2019
kl. 8.30-16.30.

Fokus på udadreagerende borgere 
Den 29. nov. 2018
kl. 8.30-16.30
eller
den 14. marts 2019
kl. 8.30-16.30.

Sted 
Center for Specialterapi 
Sandtoften 3 
2820 Gentofte

Deltagerantal 
8-20 deltagere.

Underviser
Ergoterapeut Maria Sørensen.

Pris
1.900 kr. per deltager inkl. fuld forplejning. 
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Vil I blive bedre til at forstå 
hinanden?  

Dette kursus er for dig og dine kolleger. Vi udarbejder 
en SanseProfil på hver af jer og kigger på jeres 
sansemønstre og sansebehov. På den baggrund 
lærer I, hvordan I bedre forstår hinanden og 
samarbejder. Samtidig får I redskaber til at udnytte 
jeres ressourcer bedre. 

En SanseProfil er en test, der viser, hvordan hjernen 
tager imod input fra kroppen og omgivelserne. Det vil 
sige, at det er en neurologisk - og ikke psykologisk 
- profil, der kan vise, hvordan man reagerer på 
sansemæssige input. På den baggrund kan man 
indrette sit arbejde bedre og være mere opmærksom 
på, hvordan man selv og andre tager imod stimuli og input.

Kurset strækker sig over to dage med et par ugers 
mellemrum og er for en hel kollegagruppe. 

Dag 1
Med udgangspunkt i teorier om sansebearbejdning og 
sansemønstre lærer I om jeres sansemæssige behov. I 
skal udfylde jeres egen SanseProfil. 

Dag 2
Vi har til dag 2 analyseret jeres SanseProfiler og bruger 
resultaterne i undervisningen. Her har vi fokus på, 
hvilke ressourcer og udfordringer I har hver især i 
jeres arbejde og sammen som team. På den baggrund 
får I forslag til, hvad I kan gøre for at styrke det gode 
samarbejde.

STYRK DET KOLLEGIALE SAMARBEJDE

Målgruppe
Hel kollegagruppe, der arbejder inden for 
det pædagogiske område.

Kursusform
Kurset veksler mellem oplæg, 
gruppearbejde og gruppediskussioner.
 
Dato og tid
Kurset varer otte timer fordelt på to dage 
med ca. 14 dages mellemrum.

Sted
Afholdes på deltagernes arbejdsplads. 
Kontakt os for at aftale en dato.
 
Deltagerantal 
Max 15 deltagere.
 
Underviser
Ergoterapeut Maria Sørensen.

Pris
2.400 kr. per deltager. 
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INTRODUKTION TIL SNOEZELHUSET

Snoezelhuset er et multisensorisk 
hus for borgere med 
sansebearbejdningsproblematikker. 
Bliv klædt på til at bruge huset som 
hjælper.  
Snoezelhuset er designet til at give brugerne helt 
specielle sanseoplevelser, som kan stimulere 
syns-, høre-, lugte,- berørings-, balance- og muskel-
ledsanserne. 

Sanseoplevelserne sigter mod, at brugeren mærker sin 
krop bedre, får ro i kroppen, mere velvære og et bedre 
fundament for at udvikle sine færdigheder. 

Snoezelhuset ligger i Gentofte og kan bruges af alle. 
Brugen af Snoezelhuset er baseret på, at brugeren 
kommer sammen med en hjælper og er i huset på 
egen hånd. 

På dette kursus får du som hjælper en introduktion til 
Snoezelhuset, som er forudsætning for at kunne bruge 
huset. Til introduktionen får du en rundvisning i husets rum. 

Formålet med undervisningen er at afprøve alle 
Snoezelhusets sansestimulerende effekter på egen 
krop. Undervisningen er med til at få det optimale ud af 
besøget med brugeren i Snoezelhuset.

Målgruppe
Fagpersoner og pårørende til borgere med 
særlige behov.

Kursusform
Undervisning i snoezelelementer samt 
afprøvning af rum. 
 
Dato og tid
Den anden onsdag i hver måned
kl. 13.00-14.30.

Sted 
Snoezelhuset  
Bank-Mikkelsens Vej 2b 
2820 Gentofte
 
Deltagerantal 
1-8 deltagere.
 
Underviser
Ergoterapeut Mika Schleien.

Pris
250 kr. per deltager.
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Det er vigtigt at passe på kroppen, når man 
arbejder, uanset om man er fagperson eller 
borger. 

Man kan selv gøre meget for at forebygge 
smerter og langvarige arbejdsskader.

KURSER I ARBEJDSTEKNIK

På de følgende sider finder du kurser i 
arbejdsteknik til både dig som fagperson og 
til borgere med særlige behov.

Gør kroppen ondt? 
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FORFLYTNINGSTEKNIKKER

Hvordan kan du forflytte borgere, 
så du belaster din krop mindst 
muligt? 
Forflytning af borgere er en opgave, som mange inden 
for specialområdet står over for hver dag. Forkerte løft, 
forflytninger og vrid kan føre til kropslige gener. Derfor 
er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du 
bruger og bevæger din krop. 

På dette kursus lærer du sammen med dine kolleger, 
hvordan I kan undgå tunge løft i hverdagen med 
borgerne. I lærer, hvordan I kan bruge kroppen 
bedre, så I forebygger belastningsgener, smerter og 
længerevarende arbejdsskader.

Vi gennemgår teorien og principper bag forflytning, så I 
har nogle teknikker at arbejde efter.

Vi tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som I 
har på jeres arbejdsplads og ser på, hvordan forskellige 
hjælpemidler kan lette og støtte jer i arbejdet. Målgruppe

Personalegruppe, der arbejder med løft 
og forflytning af plejekrævende borgere.

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning og 
praktiske øvelser.
 
Dato og tid 
Kurset varer tre timer.

Sted
Afholdes på deltagernes arbejdsplads. 
Kontakt os for at aftale en dato. 

Deltagerantal 
4-12 deltagere.

Undervisere 
Ergoterapeut Mika Schleien og 
fysioterapeut Eri Lind.
 
Pris
6.000 kr. for hele deltagergruppen.
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Hvordan bruger man sin krop 
korrekt, når man arbejder?  
Det er vigtigt at vide, hvodan man bruger sin krop 
fornuftigt i fysisk arbejde. Man skal især være 
opmærksom på sin krop, hvis man gentager den 
samme bevægelse mange gange dagligt. Forkerte 
løft eller vrid kan føre til smerter og langvarige 
arbejdsskader.

Dette kursus er for borgere med særlige behov og 
har fokus på, hvordan borgerne bruger kroppen, når 
de arbejder. Vi tager udgangspunkt i deltagernes 
arbejdssituation og arbejdsopgaver til at lære, hvordan 
man bedst bruger sin krop. 

Deltagerne lærer om kroppen i aktivitet, og hvordan 
de undgår at få skader. De får også et sæt huskeregler 
med hjem, som de kan bruge i hverdagen. 

Vi kommer også med forslag til relevante hjælpemidler, 
der kan gøre arbejdet lettere.

Inden kurset besøger vi arbejdspladsen/dagtilbuddet 
for at se deltagerne i arbejde, så vi kan skræddersy 
kurset til deltagernes behov.  

Målgruppe
En gruppe af borgere med særlige behov, 
som arbejder på beskyttet værksted, er i job 
med løntilskud eller i fleksjob.

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning og 
praktiske øvelser.
 
Dato og tid 
Kurset varer 1-2 timer, alt efter deltagernes 
behov og funktionsniveau.
Kontakt os for en dato.

Sted
På deltagernes arbejdsplads/dagtilbud.

Deltagerantal 
5-12 deltagere.

Undervisere  
Ergoterapeut Mika Schleien og 
fysioterapeut Eri Lind.
 
Pris
5.000 kr. for hele deltagergruppen. 
Vi anbefaler, at et personale deltager 
sammen med borgerne.

KROPPEN I ARBEJDE
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STØRRE LIVSKVALITET OG FYSISK TRIVSEL

Med simple tiltag kan hverdagen og velværet forbedres for 
borgere med særlige behov

Som fagperson, der arbejder med 
borgere med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, er det ekstra vigtigt 
at være opmærksom på, hvordan borgerens 
krop fungerer og har det. 

Sidder borgeren i kørestol, er siddestillinger 
og indstillinger af kørestolen vigtige 
parametre for, at borgerens trives. 

Har borgeren svært ved at spise, er det 
vigtigt at være opmærksom på blandt andet 
madens konsistens. Bevæger man sig for lidt, 
kan det føre til rygproblemer og mistrivsel. 

På de næste sider finder du kurser, der alle 
handler om at øge borgernes livskvalitet og 
fysiske trivsel. Kurserne henvender sig til 
både fagpersoner og borgere.
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LIVSKVALITET FOR BORGERE I KØRESTOL

Hvordan får man mest muligt ud 
af funktionerne i en kørestol, så 
brugeren sidder optimalt?  
Som kørestolsbruger tilbringer man typisk mere 
end halvdelen af døgnet i sin kørestol. Derfor er det 
altafgørende at have det godt i stolen.  At sidde godt er  
en vigtig forudsætning for at kunne tage imod læring, 
kommunikere og i det hele taget interagere med andre. 

På dette kursus lærer du, hvordan du som 
omsorgsperson indstiller og udnytter funktionerne i en 
kørestol, så brugeren får det optimale ud af sin stol. Vi 
har fokus på siddestillinger, og hvordan din viden kan 
være med til at øge brugerens livskvalitet.

Kurset giver også indblik i lovgivningen på området, og 
hvilke muligheder der er for bevilling af hjælpemidler.

Afsæt i praksis 
Vi tager udgangspunkt i konkrete brugeres 
udfordringer og de problematikker, I oplever i 
hverdagen. Inden kursusstart besøger underviseren 
deltagernes arbejdsplads for at tage billeder af kørestol 
og bruger, som inddrages i undervisningen.

Kurset løber over to kursusgange. Efter første dag har 
du fået konkret viden om siddestillinger og funktioner, 
som du kan gå hjem og prøve af. Til anden kursusgang 
tager vi udgangspunkt i jdeltagernes erfaringer med at 
bruge den nye viden i praksis og taler om udfordringer 
og ’svære sager’. 

Målgruppe
Personale i bo- og dagtilbud for borgere 
med særlige behov.

Kursusform
Kurset veksler mellem undervisning, 
casearbejde og gruppediskussioner.
 
Dato og tid 
Den 25. okt. og 15. nov. 2018
eller
den 28. feb. og 21. marts 2019.

Alle dage kl. 10.00-13.00. 

Sted
Center for Specialterapi  
Sandtoften 3
2820 Gentofte

Deltagerantal 
8-15 deltagere.

Underviser
Fysioterapeut Linnea Nedergaard Møller.

Pris
1.600 kr. per deltager.
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DET GODE MÅLTID 

Har du oplevet borgere, der 
har svært ved at spise? Ved du, 
hvordan du sikrer dig, at borgerne 
får den rette mad og dermed 
ernæring?   

På dette kursus lærer du, hvordan du skaber de 
bedste betingelser for et måltid hos en borger. Forkert 
siddestilling, forkert konsistens af mad og forkert 
indtagelse af maden kan betyde, at borgeren ikke får 
den rette næring ud af sin mad. Samtidig kan det føre 
til fejlsynkning, lungebetændelser, vægttab og træthed. 
Derfor er det vigtigt at skabe de rette rammer for 
måltidet.

På kurset får du teoretisk og praktisk viden om 
mundmotorikken hos mennesker med særlige behov. 
Du lærer om, hvilken betydning madens konsistens har 
for måltidet, og hvilken konsistens af mad der passer 
til hvilket funktionsniveau og hvilken mundmotorik. Vi 
blender og purerer mad for selv at mærke og smage 
forskellige konsistenser.

Du lærer også om gode siddestillinger, og hvilken 
betydning omgivelserne i øvrigt har for måltidet. 

Når dagen er slut, går du hjem med konkrete redskaber 
til at skabe det gode måltid, så de borgere, du arbejder 
med til dagligt, får den optimale næring. 

Målgruppe
Pædagogisk personale, der arbejder med 
mennesker med særlige behov.

Kursusform
Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og 
gruppediskussioner.
 
Dato og tid 
Den 6. juni 2019
kl. 8.00-15.00.

Sted
Center for Specialterapi 
Sandtoften 3
2820 Gentofte 
 
Deltagerantal 
8-18 deltagere.

Underviser
Ergoterapeut Maria Sørensen.
 
Pris
1.900 kr. per person inkl. fuld forplejning og 
råvarer til tilberedning af mad.
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FÅ ØJE PÅ DEN SKJULTE HVERDAGSTRÆNING

Hvordan kan man få en mere aktiv 
hverdag?   
Mange har svært ved at være aktive i hverdagen. Det 
kan føre til træthed, rygproblemer og mistrivsel. 

Dette kursus handler om, hvordan man kan få større 
fysisk trivsel ved at integrere små tiltag i hverdagen. 
Mange bevæger sig allerede uden at lægge mærke 
til det. Ofte er det blot et spørgsmål om at gentage 
bevægelsen lidt flere gange for, at det giver en fysisk 
gevinst.

Kurset er både for borgere med særlige behov og dig 
som personale. I skal komme parvis, så du kan være 
med til at støtte borgeren i hverdagen. Samtidig får du 
selv en plan for en mere aktiv hverdag.

Kurset strækker sig over fire måneder, og målet er 
at få integreret den fysiske træning som en del af 
dagligdagen. Ved kursets begyndelse måler vi alle 
deltageres evne til at bevæge sig og måler igen ved 
kursets afslutning for at se resultaterne af kurset og 
den daglige træning.

Vi screener deltagerne for, hvor der er potentiale for 
mere bevægelse. Man er selv med til at vælge, hvilke 
træningsøvelser man vil udføre for at forbedre sin 
fysiske form. Sammen udarbejder vi en individuel tre 
måneders plan for alle med mål for daglig træning og 
bevægelse.

Som en del af kurset gennemgår vi teori om kroppen og 
bevægelse.

Som personale kan du evt. deltage med to borgere, hvis 
du vurderer, at borgerne har et mindre støttebehov. 

Målgruppe
Borgere med særlige behov samt 
pårørende og personale på bo- og 
dagtilbud.

Kursusform
Kurset veksler mellem holdundervisning, 
gruppediskussioner og individuel 
vejledning.
 
Dato og tid 
Den 18. sept., 25. sept., 2. okt., 9. okt., 16. okt., 
23. okt. 2018 samt 15. jan. 2019.

Alle dage kl. 10.00-11.30. 

Dette kursus er særligt for mobile borgere, 
der sidder meget. Men vi skræddersyer 
gerne et kursus til andre målgrupper, som 
både kan holdes hos os eller ude af huset. 
Kontakt os for at høre mere.

Sted
Center for Specialterapi  
Sandtoften 3 
2820 Gentofte

Deltagerantal 
Minimum tre borgere.

Undervisere
Fysioterapeut Rikke Vigstrup Dalgaard og 
fysioterapeut Søren Holt.

Pris
4.000 kr. per deltager (borger inkl. 
personale)
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PRAKTISK INFORMATION
Tilmelding til kurser
Der er tilmeldingsfrist til alle kurser, senest 
fire uger før kurset afholdes. 

Hvis du er interesseret i et kursus, skal du 
tilmelde dig på mail:
centerforspecialterapi@gentofte.dk.

Ved tilmelding skal du skrive 
kursustitel i emnefeltet og ellers oplyse 
navn på deltager(e), arbejdsplads, 
faktureringsadresse, EAN-nummer, CVR-
nummer, mailadresse og telefonnummer.

Er du privatperson, skal du oplyse dit navn, 
adresse og CPR-nummer.

Optagelse/afslag
Vi sender besked om optagelse på et kursus i 
god tid, inden kurset afholdes. 

I tilfælde af for få tilmeldte aflyses kurset. 
Besked om aflysning eller afslag udsendes 
hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

UNDERVISERE 
Ergoterapeut Maria Sørensen
Uddannet ergoterapeut i 2006. Maria har særlig viden og kompetencer inden 
for SanseProfiler, sansebearbejdning, ’det gode måltid’ samt ansigts-, mund- og 
svælgterapi. 

Ergoterapeut Mika Schleien 
Uddannet ergoterapeut i 2006. Mika har særlig viden og kompetencer inden for 
SanseProfiler, sansebearbejdning, AMPS-vurderinger og forflytning.

Betalingsbetingelser
Tilmelding til kurser er økonomisk bindende. 
Skulle du blive forhindret, er du velkommen 
til at give din plads videre til en kollega. 

Kurser ude af huset
Alle vores kurser kan skræddersyes til jeres 
eller jeres borgeres behov. Så kontakt os 
for en pris, hvis I gerne vil have os ud til et 
huskursus.

Hold øje med centerforspecialterapi.dk
Vi tilbyder løbende nye kurser, så hold øje 
med vores hjemmeside, hvor du altid kan 
finde aktuelle kurser. 

Fysioterapeut Eri Lind
Uddannet fysioterapeut i 1994. Uddannet forflytningsvejleder ved Per Halvor Lunde. 
Eri har særlig viden og kompetencer inden for forflytning og arbejdsmiljø. 

Fysioterapeut Linnea Nedergaard Møller
Uddannet fysioterapeut i 2004. Linnea har særlig viden og kompetencer inden for 
siddestillinger, hjælpemidler og multiple funktionsnedsættelser.

Fysioterapeut Rikke Vigstrup Dalgaard
Uddannet fysioterapeut i 1999 og klinisk underviser i 2013. Rikke har særlig viden 
og kompetencer inden for nonverbal-kommunikation, formidling samt analyse og 
integration af bevægelse i hverdagen.

Fysioterapeut Søren Holt
Uddannet fysioterapeut i 1987. Søren har særlig viden og kompetencer inden for 
smertelinding, motivationsarbejde for bevægelse og integration af bevægelse i 
hverdagen.
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I Center for Specialterapi tilbyder vi ergo- og 
fysioterapeutiske ydelser efter Servicelovens § 85, § 86 
og § 104 og Sundhedsloven § 140. 
Derudover tilbyder vi rådgivning, vejledning, 
supervision og undervisning.

Vores rammer og tilbud er tilpasset mennesker, der har 
brug for særlig støtte eller hjælp til at gennemføre et 
behandlingsforløb. Vi har loftlifte og handicapvenlige 
træningsredskaber samt særlige metoder og viden om 
målgruppens behov og udfordringer i hverdagen. Derfor 
kan vi sætte ind dér, hvor det gør en forskel.

Vi tilbyder også rådgivning og vejledning til borgere 
og pårørende om hverdagens udfordringer. Det kan 
fx være problemer med spisning, sansning eller 
aldersrelaterede følger af fysiske handicap.

Snoezelhuset
Snoezelhuset er designet til at give helt specielle 
sanseoplevelser, som kan stimulere syns-, høre-, lugte-, 
berørings-, balance- og muskel-ledsanserne. 

Formålet med et besøg i Snoezelhuset er bl.a. at 
afhjælpe eventuelle sanseproblemer ved at vække eller 
dæmpe sanserne efter behov. 

Snoezelhuset har forskellige sanserum med 
kuglebassin, vandseng med musik, musikbriks og 
mange andre effekter. Hvert rum er specielt designet 
til at stimulere specifikke sanser. Som bruger kan man 
selv vælge, hvilke sanser man har behov for stimuli til.

Del af et større kompetencecenter
Center for Specialterapi er en del af Job-, Aktivitets- og 
Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune.

JAC tilbyder STU, kompetenceudvikling, aktivitets- og 
samværstilbud samt støttet og beskyttet beskæftigelse 
til borgere med særlige behov.

Læs mere på www.jacinfo.dk

OM CENTER FOR SPECIALTERAPI

Center for Specialterapi 
Sandtoften 3
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12
centerforspecialterapi@gentofte.dk

www.centerforspecialterapi.dk

Snoezelhus
Bank-Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 29

www.snoezelhus.dk

Følg os på www.facebook.com/jacgentofte

34 35



Sammen 
skaber vi hverdagssejre

Center for Specialterapi
Sandtoften 3 
2820 Gentofte
Tlf: 39 98 79 12
centerforspecialterapi@gentofte.dk


