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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Den fysioterapeutiske intervention tager 
udgangspunkt  i en familiecentreret praksis med 
vægt på medinddragelse af elev og forældre i en 
fælles målsætning. 
Den overordnede terapeutiske indsats retter sig 
mod at øge elevernes forudsætninger for læring, 
udvikling, selvstændighed og deltagelse i 
dagligdagen.  
 
 
 
Der er ca.81 børn med varierende grader af 
fysisk og psykisk udviklingshæmning  tilknyttet 
centeret. En mindre  del af børnene er 
integreret i klasser på Urban P skolen. 
Diagnoserne er bl.a. cerebral parese, autisme, 
generelle udviklingsforstyrrelser, 
rygmarvsbrok., muskelsvind, kromosomfejl og 
elever med sansemotoriske problemer. 
 

Specialundervisningscenterets terapeutteam 
består af 5 terapeuter – 4 fysioterapeuter og 1 
ergoterapeut.  
Fysioterapien beskæftiger sig primært med 
undervisningsrelateret fysioterapi, hvor 
fysioterapeutisk behandling er nødvendig for, 
at eleven kan gennemføre undervisningen.  
Fysioterapeuterne har vejledende og 
rådgivende funktion i forhold til de øvrige 
medarbejdere.  



 

 

 
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  faglige og 
pædagogiske uddannelse 

 
 
 

1g) Den generelle 
fysioterfaglige 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   

  
  
 
 
 
 
Klinisk underviser har mange års klinisk og 
pædagogisk erfaring og efteruddannelse, bla. 
vejlederuddannelse svarende til 1/6 diplom. 
Desuden uddannelse og kurser i sundhedsfaglig 
vejledning, supervision og coaching. Deltager 
løbende i møder, kurser og videreuddannelse på 
arbejdsstedet og fysioterapeutskolen. 
 
 
Klinisk underviser har 8 ugers kursus i 
børnebobath og modul i børnerehabilitering 
svarende til 1/6 diplom. Endvidere kurser i 
neurodynamik, sanseintegration, psykosomatik 
samt kursus i udarbejdelse af sensorisk profil og 
kursus i fysioterapi og personlig udvikling. 
 
Teamet af fysioterapeuter har bred klinisk 
erfaring i forhold til børnefysioterapi. Samtlige 
fysioterapeuter har 8 ugers børnebobath kursus, 
diplom i børnerehabilitering, kurser i 
sanseintegration og kursus i udarbejdelse af 
sensorisk profil. Teamet deltager Region 
Syddanmarks opfølgningsprogram af børn med 
CP (CPOP).         
 
 
Ansvaret for klinisk undervisning, vejledning og 
bedømmelse ligger hos den kliniske underviser. 
 
 
Fortsat opkvalificering af klinisk underviser i 
forhold til pædagogisk praksis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
2. Fysioterapifaglige forhold 
 

 

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

  
  
 
 
  
 
 
 
Den fysioterapeutiske indsats retter sig 
hovedsageligt mod 4 områder:  
A. Observation og undersøgelse  
B. Råd og vejledning  
C. Hjælpemidler  
D. Træning  
 
Observation og undersøgelser. 
 
 Der laves undersøgelse eller observation af 
eleven ved skolestart. Undersøgelsen er lavet 
med udgangspunkt i ”Observation af børns 
sansemotoriske kompetencer” og tilrettet stedet 
her. Den omfatter grovmotorik, finmotorik 
(herunder øjne, mund og hænder)samt 
sansebearbejdning, perception og kognition.  
Endvidere bruges diverse undersøgelser og tests 
efter relevans, eksempelvis ledmåling, gangtest, 
balancetest, muskelstyrke, TVPS, sensory profile 
og GMFM. 
Der laves løbende supplerende undersøgelser 
og test til brug ved udarbejdelse af såvel 
kortsigtede som langsigtede mål.  
 
Råd og vejledning: 
 
Der ydes råd og vejledning til forældre, lærere og 
pædagoger omkring:  
 Vidensdeling om handicap/diagnose og 
elevens sansemotoriske udvikling.  
 Perception – kognition.  
 Forflytning med inddragelse af 
træning/selvstændighed – udnyttelse af elevens 
kompetencer.  
 Inddrage træning i klassens dagligdag.  
 Forslag til særlige materialer i undervisningen.  
 Vejledning i håndtering og forflytning.  
 Spisning – håndteringsteknikker.  
 Brug af hjælpemidler.  
 Vi deltager ved behov ved sygehus-kontroller.  
 
 Hjælpemidler:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c) Personalesammensætning 
og samarbejdspartnere 
 
 
 
 
 
2d) Fysioterapifaglige 
udviklingsaktiviteter  
 

 
Vi indkøber, tilretter og vejleder i brug af 
hjælpemidler på centeret:  
 
Træning:  
 
 Nogle elever får individuel fysioterapi hver 
uge, andre træner periodevis eller på hold.  
Eksempler:  
 Holdtræning er for de elever, der har gavn af 
det sociale samvær og hvor det skaber 
motivation. Vi prioriterer at skabe 
børnefællesskaber. Holdene kan eksempelvis 
være Walkerhold, cykelhold, fitness, svømning, 
sansemotorik,Cimt osv.  
 Individuel træning kan foregå enten i klassen 
eller i terapien og kan eksempelvis være:  
 Træning af funktioner og dagligdags 
færdigheder.  
 Styrketræning .  
 Konditionstræning.  
 Spisetræning.  
 Computertræning.  
 Øjenmotorisk træning  
 Sansemotorisk træning  
 Sanseintegrations-behandling.  
 Mundstimulation.  
 Muskel-/ledpleje og kontrakturprofylakse.  
 
 
 
Samarbejdet med klassens personale og 
forældre foregår løbende i dagligdagen men 
også mere formelt på teammøder, 
evalueringsmøder og til skolehjemsamtaler.  
Derudover har vi eksterne samarbejdspartnere, 
for eksempel bandagister, terapeuter fra 
kommuner og hjælpemiddelcentral, 
sygehuslæger og –terapeuter, psykologer, 
socialrådgivere.  
 
Terapeuterne er en del af CPOP-regimet, som er 
et opfølgningsprogram for CP-børn. Derfor tester 
vi løbende CP-børn, født efter 2002 og 
tilbagerapporterer til Sydvestjysk Sygehus, samt 
deltager i tværfaglige konferencer. 
 

  
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  
 
 

 
 
 
Klinisk underviser planlægger den kliniske 
undervisning overordnet for hele perioden og 
løbende ved udarbejdelse af uge- og dagsplaner, 
således at den er i overensstemmelse med 
fagbeskrivelsen og studieordningen. Klinisk 
underviser vejleder, superviserer og underviser i 
forhold til målene for de enkelte praktiksemestre. 
 
Der undervises løbende i emner som har relation 
til de elever studerende behandler. feks. cp, 
børns sansemotoriske kompetencer,  
neurologisk undersøgelse og relevante 
delundersøgelser. 
Envidere undervises der omkring den 
specialpædagogik, psykologi og kommunikation 
som er nødvendig for at kunne behandle på 
praktikstedet.     
Der arbejdes med refleksion og klinisk 
ræsonnering individuelt og i grupper. 
Der er mulighed for bredt samarbejde med 
stedets fysioterapeuter.  f.ex at undersøge og 
behandle en elev sammen ,samt løbende 
sparring og erfaringsudveksling. Envidere er der 
mulighed for tværfagligt samarbejde med 
pædagoger, lærer, talepædagoger,bandagist. 
Fysioterapeutstuderende kan deltage i 
svømning, cimthold, motorikhold og andre 
relevante former for holdtræning. 
Studerende har eget lokale med adgang til 
computer. 
 
 
 
 
 
Klinisk underviser deltager i fysioterapeutskolens 
interne evaluering. 
 
 
Praktiske oplysninger: Mødetiden er 8.00- 14.00. 
Medbring navneskilt og straffeattest. 

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds 
hjemmeside.  
 

  
urbanskolen@esbjergkommune.dk 
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