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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 
 

Vadehavsskolerne er bestående af 4 afdelinger. 
• Kongeåvej 
• Egebækvej 
• Simon Hansensvej 
• Haulundvej 

Specialundervisningscentret er en del af Vadehavsskolen afd. 
Haulundvej.  
Organisatorisk har skolerne 1 skoleleder og 5 afdelingsledere. 
Undervisningscentret er primært tilknyttet vores afdelingsleder 
og CFO-leder. 
 
Specialundervisningscentret er bestående af 2 afdelinger. Afd. 
Haulundvej og Afd. Kastanie Allé.  
Centret er et af Esbjerg Kommunes undervisningstilbud fra 0. - 
10. klasse til elever med svære generelle 
indlæringsvanskeligheder.  
 
I skoleåret 2016/2017 vil der være 41 elever tilknyttet centret. 
Eleverne er fordelt  5 klasser på Afd. Haulundvej og 2 klasser 
på Afd. Katanie Allé. 
På Afd.Kastanie Allé har eleverne mutiple handicaps og har 
brug for hjælp i alle ADL-funktioner. 
På Afd. Haulundvej vil du møde fysisk/psykisk 
uviklingshæmmede elever med tillægsdiagnoser som autisme, 
ADHD, Down syndrom, tidlig følelsesmæssige skader mm. 
 
På Specialundervisningscentret er der ansat 2 fysioterapeuter, 
hvor den ene er på Afd. Kastanie Allé 3 dage om ugen. Begge 
steder er der indrettet et motorikrum. 
 
Den primære fysioterapi er undervisningsrelateret. Det vil sige, 
at den fysioterapeutiske bistand altid har for øje at støtte op om 
elevens deltagelse i undervisningen og fremme sociale 
relationer. 
Der er meget fokus på holdtræning, men også individuelle 
forløb. Forløbene vil oftest være over en længere periode. 
Derudover gives der råd og vejledning til det øvige personale 
samt evt. vejledninger i forbindelse med konkrete opgaver. 
 



 
 
 

 
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 Esbjerg i 2005. Hun har 
siden arbejdet med børn med specielle behov. Hun har været 
ansat i en specialbørnehave og har de sidste 10 år arbejdet på 
Specialundervisningscentret. 
 
Specialundervisningscentret har de sidste 6 år været 
praktikplads for udenlandske studerende og har indimellem haft 
danske studerende.  
 
Klinisk underviser har kurser indenfor ex. sanseintegration, 
kondition og fedme i forhold til børn, Sensorisk profil, CPOP. 
 
Det er den kliniske vejleder der har det overordnede ansvar for 
klinisk undervisning, vejledning og bedømmelse. Derudover vil 
der løbende være små oplæg med faglige temaer. Se afsnit 3. 
 
Den kliniske vejleder skal i foråret 2017 læse modulet Klinisk 
vejleder. Derudover deltager hun på de forskellige seminar og 
temadage for klinisk undervisere. 

 
 
 
 
  
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
  
 

  
Ved skolestart og efter behov bliver eleverne observeret 
og/eller screenet for at kortlægge elevens kompetencer og 
hvilke områder, der kan arbejdes med. 
Der ligger ikke en fast model, som bruges til dette arbejde,men 
der kan nævnes: 

• Den fysioterapeutiske undersøgelsesmodel. 
• Undersøgelse af elevens kompetencer if til elevens 

sanseintegration. 
• Sensorisk profil. 
• Børns motoriske udvikling. 
• CPOP 

Resultatet af observationen og/eller screeningen inddrages i 
elevplanen. Den fysioterapeutiske indsats sker efterfølgende 
periodevis individuelt eller i grupper samt i tæt samarbejde med 
lærere og pædagoger.  
 
Der er et bredt udvalg af hold, hvor mange elever deltager. Her 
kan nævnes: 

• Morgenmotion. 
• Idræt. 
• Bilateral sekvensering træning. 
• Kondition og styrke. 
• Balance på store bolde. 
• Yoga og massage. 
• Diagnose hold. 
• Dansk/matematik i det fysiske rum. 
• Svømning. 
• Mundstimulation. 
• Mm. 

Der er som regel 4-6 elever på hvert hold, og de kører 2 gange 
ugentligt. 
 
Derudover har terapeuterne ansvaret for at lave 



forflytningsvejledninger og instruere i disse samt give råd og 
vejledning til personalet i indretning af elevens arbejdsplads i 
klassen, hjælpemidler mm. 
 
Internt arbejdes der tværfagligt med pædagoger, lærere, 
talepædagog, vikarer og medhjælpere. 
Eksterne samrbejdspartnere er eksempelvis forældre, 
boinstitution, bandagister, læger, socialrådgivere, praktiserende 
og kommunale fysioterapeuter, psykologer, 
hjælpemiddelkonsulenter. 
 
 

  
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  
 
 

  
Inden praktikstart vil den studerende modtage et velkomstbrev 
med vigtige informationer. 
Den kliniske underviser laver et ugeskema, hvor det fremgår, 
hvilke elever og hold den studerende skal arbejde med. Der vil i 
skemaet være mulighed for journalføring. 
 
I løbet af praktikperioden vil der være små oplæg. Emnerne 
planlægges i samarbejde med de studerende. Det kunne 
eksempelvis være: 

• Spasticitet 
• Sanseintegration 
• Specialpædagogik 
• Alternativ kommunikation 
• Diagnoser 
• Kropsbårne hjælpemidler 
• Mm. 

Der forventes, at de studerende er bidragende til oplæggene. 
Ligeledes, at de deltager i møder med interne 
samarbejdspartnere. 
 
Skolens anden fysioterapeut vil vikariere ved sygdom. 
 
Den studerende skal være på skolen i 30 timer. Mødetid fra ca. 
kl 8.00. Sluttidspunktet vil variere. 
 
Praktiske oplysninger: 
Der udleveres ikke arbejdstøj på stedet. 
Medbring børne - og straffeattest. 
 
 
 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside.  
 

  

 


	 

