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1. Organisatoriske og ledelses-
mæssige forhold  

  

  

  
  

Præsentation af fysioterapifaglige, organisa-
toriske og ledelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, orga-
nisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 
fysioterapien 
 
1c) Det kliniske områdes patient/bruger-
kategorier 
 
1d) Organisering af fysioterapien 

 

Specialcenter Brændkjær er en del af Brændkjærskolen i 
Kolding. Skoledistriktet omfatter hele Kolding kommune. 
Frem til aug 2012 er der en afdeling af Brændkjærskolen i 
Vonsild. I Vonsild er Specialcenter Brændkjærs ældste 
elever. 
Fra aug. 2012 vil Specialcenter Brændkjær primært have 
børn fra 6 til 13 år. 
Skolerne er i dag 2 selvstændige skoler med henholdsvis 60 
elever på Brændkjær og 40 elever på Vonsild. Eleverne har 
forskellig fysisk og psykisk udviklingshæmninger. 
 
Skolerne deles om 1 fysioterapeut med ansættelse på 30 
timer i alt samt 1 ergoterapeut med ansættelse på 28 timer i 
alt. 
Der er et lokale til rådighed til behandling begge steder. 
 
Den fysio- samt ergoterapeutiske bistand er 
undervisningsrelateret, og bidrager primært til elevens 
deltagelse i undervisningen. 
Der arbejdes med eleverne individuelt, i grupper og med råd 
og vejledning. Noget i kortere, andet i længerevarende 
perioder.   

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1e) Kliniske vejlederes formelle pædagogiske 
kompetence svarende til klinisk vejleder-
uddannelse og anden pædagogisk uddan-
nelse, fx. 1/6 diplomuddannelse 

 
1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
undervisers faglige og pædagogiske 
uddannelse 

 
1g) Den generelle fysioterapifaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og 
efter-/videre-uddannelse 

 
1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse 
 
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering 
af de kliniske vejledere/undervisere 
 

Den kliniske vejleder er uddannet i 2004 på 
fysioterapeutskolen i Odense. Hun har i 7 år arbejdet i 
børneterapien i Odense kommune bl.a. med hjemmetræning 
og i forskellige specialbørnehaver. Hun har været vikar for 
klinisk vejleder i længerevarende perioder og derfor haft 
studerende fra forskellige moduler. 
 
Den kliniske vejleder har forskellige kurser indenfor 
børneområdet. F.eks. kan nævnes Fysioterapi til børn med 
cerebral parese, træningsindsatser til børn med cerebral 
parese, råd og vejledning til forældre… 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
2. Fysioterapifaglige forhold 
 

 

Præsentation af de fysioterapifaglige, 
tværfaglige og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 
patientfænomener og patientforløb 
 
2b) Fysioterapifaglige opgaver, 
problemstillinger og metoder 
 
2c) Personalesammensætning og 
samarbejdspartnere 
 
2d) Fysioterapifaglige udviklingsaktiviteter
  

 

Nye elever undersøges af fysio- og ergoterapeut. Valg af 
undersøgelse afhænger af elevens diagnose, fysiske- og 
kognitive niveau. 
Nogle elever følges fast, mens andre henvises til terapeutisk 
vurdering af skolens personale. 
 
Efter udredning af den enkelte elev vurderes behovet for 
terapeutisk indsats.  
Indsatsen kan være individuel eller i grupper, med eller uden 
andet tværfagligt personale eller råd og vejledning til 
personalet. 
 
En gang årligt udarbejdes en skriftlig status med evaluering 
af mål, handleplan og indsats på de børn der følges af 
terapeuterne. Dette er i forbindelse med lærens status af 
elevens elevplan for skoleåret. 
Terapeuterne deltager i skole-hjem møder ved de elever 
hvor det giver mening. Terapeuterne deltager også i 
teammøder efter behov. 

  
Den fysioterapeutiske indsats tager udgangspunkt i 
sansestimulering; sansemotorisk træning; behandling ud fra 
Bobarth og Affolters principper; hensigtsmæssig håndtering, 
lejring og forflytning; ergonomi; bassinbehandling og lysten 
til at bevæge sig. 
Hjælpemidler er en stor del af nogle elevers tilbud. Det er alt 
fra anbefaling til implementering samt løbende tilretning af 
hjælpemidlet. 
 
Ud over skolens personale samarbejdes der så vidt muligt 
med forældrene, bandagist, psykolog, læger, 
hjælpemiddelkonsulenter, den sagsbehandlende 
ergoterapeut i kommunen, andre fysioterapeuter der er 
tilknyttet eleven. 
 
 
 

  
3. Uddannelsesmæssige forhold  

 

  

Præsentation af den studerendes studievilkår 
og -muligheder i relation til modulernes 
foreskrevne kompetencer (j.fr. studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af klinisk 
undervisning i relation til den studerendes 
individuelle studieplan 

 
3b) Studieforhold og læringsmiljø, der 
pædagogisk understøtter den studerendes 
faglige og personlige læreprocesser  
 
3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse 
af IKT  
 
3d) Kliniske vejlederes funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
 
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske 
undervisning baseret på systematisk 
evaluering  
 

 

Den studerende er medansvarlig i forhold til at opfylde 
målene for praktikperioden. 
 
De studerende deler terapeutrum med ergo- og 
fysioterapeuten. Derudover vil ledige klasselokaler også 
blive brugt til vejledning. Skolen har selvstændige 
arbejdspladser.  
 
Der er mulighed for at blive undervist i forskellige tests og 
observationer anvendt til børn, i håndtering og 
progrediering/regrediering af aktiviteter. Desuden undervises 
der i specialpædagogik og alternativ kommunikation alt 
afhængig af de elever de studerende er tilknyttet. 
Der er mulighed for at deltage i svømning og idræt. 
 
Ergoterapeuten på stedet vil fungere som vikar for den 
kliniske underviser. 
 
De studerende møder kl. 8.00. Sluttidspunktet kan variere i 
forhold til skoletidens ophør men vil som hovedregel være  
til ca. kl. 14. Tværfaglige møder ligger efter aftale.  
 
De studerende har deres eget tøj på i praktikperioden. 

 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

www.brkskolen.kolding.dk 

 


