TEMADAG

INTRODUKTION TIL SANSESTIMULERING
OG SANSEINTEGRATION I ET
NEUROPÆDAGOGISK PERSPEKTIV
Borgere med hjerneskade (erhvervet eller medfødt) udviklingshæmning og/eller autisme kan ofte have
vanskeligheder med tilstrækkelig sansebearbejdning. Samtidig kan borgerens mulighed for at regulere,
hvor mange eller hvor få sanseindtryk han/hu mødes af, være begrænset. Begge dele påvirker deres
adfærd og mulighed for deltagelse i hverdagen.
Formålet med temadagen er at introducere deltagerne til sansestimulering og sanseintegrations teori,
metoder og redskaber. Der introduceres til, hvordan man som personale kan arbejde med at stimulere
sanserne, forebygge sansedeprivation og overstimulering samt styrke de grundlæggende sanser hos
borgeren. Deltagerne får basal viden om, hvordan styrkelse af de grundlæggende sanser og særligt
muskel- og ledsansen kan give en oplevelse af mere ro hos borgeren.
Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og gruppearbejde.

KURSUSINDHOLD
	Gennemgang af de 7 sanser – de 3 nærsanser og de 4 fjernsanser
	Hjernens funktion ift. arousal/vågenhed og sortering af sanseindtryk. Den ubevidste og bevidste
sansebearbejdning
	Sansebearbejdning som forudsætning for højere kognitive funktioner
	”Use it or loose it” princippet
	Stimulation af de 3 grundlæggende sanser – virkning
	Selvstimulerende – selvskadende adfærd og udadreagerende adfærd i et sanseperspektiv
	Introduktion til redskabet aktivitetsanalyse
	Introduktion til sansestimulering gennem gradueret tilrettelæggelse af aktiviteter
	Introduktion til sansestimulering vha. SI-hjælpemidler i et neuropædagogisk perspektiv, hvordan
gør vi og hvad skal vi være opmærksomme på
	Betydningen af de fysiske omgivelser og indretning
DELTAGERE
Temadagen henvender sig til pædagogisk og sundhedsfagligt personale, der er interesseret i
grundlæggende viden om emnet. Det er en fordel, hvis du til daglig arbejder med målgruppen
fx på bosteder, dagtilbud eller lignende. Max. 20 deltagere.
UNDERVISER
Ergoterapeut Rikke Forslund
TID & STED
Der afholdes 2 Temadage på BOMI i 2021.
Den 7. juni og den 20. september 2021 fra kl. 9.00-15.00 med morgenmad fra kl 8.30-9.00
TILMELDING OG PRIS
Tilmelding via mail til kursus@bomi.roskilde.dk – angiv kursustitel i emnefelt. Tilmeldingsfrist for
temadag i juni er den 1. maj 2021 og for temadag i september den 15. august 2021. Pris for temadag
inkl. fuld forplejning samt undervisningsmateriale: 2.800 kr. ex. moms. Tilmelding er bindende.
Ved forhindring for deltagelse, er I velkommen til at videregive pladsen til en anden.
KONTAKT
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Administrativ koordinator Anita Højberg:
kursus@bomi.roskilde.dk / tlf. 3084 4466
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