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Kære læser! 

 

 

Vi vil gerne invitere alle med interesse for børn i alderen 1-6 år, der har varigt nedsatte psykiske 

og/eller fysiske funktionsevner, ind i vores børnehus. Foruden en vuggestue- og en børnehave-

gruppe har vi et unikt specialpædagogisk behandlingstilbud.   

 

Det er sidstnævnte tilbud vi særligt fokuserer på i denne beretning anno 2014. I disse år bliver der 

talt meget om inklusion, og måder at gøre det på, der bedst muligt fremmer det enkelte barns trivsel 

og læring i betydningsbærende fællesskaber.  

 

Vi har rigtig gode erfaringer med vores behandlingstilbud, hvor børnene har egen base med fast 

tilknyttede specialuddannede pædagoger. Behandlingstilbuddets placering i et ganske almindeligt 

dagtilbud giver børnene mulighed for at indgå i sammenhænge med andre børn. Det foregår, når 

børnene selv opsøger andre børn, mødes med dem i fælles sammenhænge og når vi skønner, at de er 

klar til at beherske nye udfordringer.  

 

Det giver alle vores børn i Georgs Æske indsigt i børns forskellige forudsætninger, og i værdier som 

tolerance og respekt.  

 

Får du lyst til at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

 

God læselyst! 
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Præsentation af et unikt dagtilbud 
 

Blomsterkassen er et specialpædagogisk behandlingstilbud ( § 32 i Serviceloven) og en del af 

Hillerød kommunes tilbud til børn med varigt nedsatte psykiske og/eller fysiske funktionsevner.  

 

Blomsterkassen er en af tre børnegrupper i Georgs Æske, der er en selvejende daginstitution med 

driftsoverenskomst med Hillerød kommune. Georgs Æske åbnede i 1989 med en vuggestuegruppe 

(Spirekassen), en børnehavegruppe (Æblekassen) foruden specialgruppen (Blomsterkassen).  

 

Georgs Æske er et forholdsvist almindeligt dansk dagtilbud forstået på den måde, at hverdagen er 

karakteriseret ved voksenstyrede rammer med respekt for børnenes medbestemmelse og plads til 

voksenprægede initiativer. Pædagogik og samvær bygger på anerkendende relationer og barnets ret 

til at deltage i inkluderende fællesskaber.  

 

Vores udprægede brug af tegn til tale og andre kommunikative metoder og materialer er 

kendetegnene for vores hus. For eksempel har alle børn og voksne tegn navne for at sikre alles 

mulighed for at kommunikere med hinanden. 

 

25 års erfaring 
 

I år har vi 25 års jubilæum. Vi har 25 års erfaring i at arbejde med integration og inkluderende 

fællesskaber i et hus med 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn samt 7 børn med varigt nedsatte 

funktionsevner i alderen 1år til skolestart.  

 

Formålet var fra starten, at der skulle arbejdes med integration, så alle børn oplevede sig som en del 

af fællesskaber på tværs af køn, alder, etnicitet og udvikling. 

 

Igennem årene har vi arbejdet med forskellige måder at integrere på. I rapporter gennem årene om 

arbejdet i Georgs Æske har fokus især været på børn med særlige behov. I dag ved vi, at integration 

er fundamentet i, hvordan børn og voksne færdes på kryds og tværs i hele institutionen. Når vi 

voksne er nærværende og tydelige rollemodeller samt anerkender, udviser respekt og behandler 

børn ligeværdigt, så skaber det rammer for en god integration. Integration handler for os om, hvilke 

inkluderende fællesskaber vi etablerer for alle børn. Vi vil under et særskilt afsnit i denne beretning 

uddybe (kvalitativ) inklusion og inkluderende fællesskaber som vores forståelse af integration og 

inklusion. 

  

Vi har igennem årene jævnligt haft besøg af ”gamle” børn, og forældre som husker deres tid hos os 

med glæde. Mange forældre giver udtryk for, at deres børn går herfra med en god ballast. 

  

Vores styrke er, at vi som voksne føler og oplever os som et hus med tre basisgrupper, der hver især 

er unikke og har noget at byde ind med til det fælles gode. Den styrke bringer vi videre til børnene.  
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Vores specialpædagogiske indsats 
 

Basisgruppen: Blomsterkassen, et specialpædagogisk behandlingstilbud, er normeret til 7 børn. 5 

pædagoger med stor erfaring inden for det specialpædagogiske område er ansat til at løse opgaven 

med fysioterapeutisk, talepædagogisk og psykologisk bistand tilknyttet.  

Fysioterapeuten er ansat i huset. Talepædagogisk bistand købes af Hillerød kommune, og psykolog 

til børn og deres familier ydes af pædagogisk psykologisk rådgivning i Hillerød kommune. En 

ekstern supervisor varetager supervision af personalet.  

 

Når et barn starter i Blomsterkassen tilknyttes en kontaktpædagog, som har til opgave at sørge for at 

barn og forældre får en god start i gruppen/huset. Kontaktpædagogen har det primære ansvar for et 

til to børn og deres familier. At have det primære ansvar indebærer, at man er tovholder i forhold til 

barnet og dets familie samt de pædagogiske tiltag, der iværksættes i Georgs Æske. Herudover har 

pædagogen en sekundær funktion i forhold til to-tre andre børn i gruppen. Det indebærer at være 

sparringspartner for kollegaen, der er kontaktpædagog samt at være referent ved dennes møder, og 

samtaler med forældre. 

 

I praksis arbejder alle specialpædagoger i Blomsterkassen med alle børn. Som specialpædagog er 

det vigtigt at være udviklingsorienteret og fleksibel, bevare overblikket, være synlig og tydelig, 

kunne formulere sig i skrift og tale, udvise respekt samt evne at have mange bolde i luften, rumme 

forskelligheder og indgå i de mange forskellige samarbejdsrelationer.  

 

Vi ser barnet ud fra et helhedssyn uanset med hvilke faggrupper, vi samarbejder med. Barnets hele 

udvikling understøttes ud fra hver vores faglige kvalifikationer. Alle børn får minimum fysioterapi 

en gang om ugen, og talepædagogisk undervisning en gang om ugen. Det er fysioterapeuten og tale-

høre-læreren, der, inden for eget specifikke område, superviserer specialpædagogerne.  

Det er psykologen, der har til opgave at følge barnet og teste det, specielt op til eventuel skolestart. 

Den psykologiske bistand aftales efter behov.  

Det er specialpædagogerne, der har det samlede overblik over barnets udvikling, og som medfører 

løbende at uddanne sig i forhold til, hvad barnet/gruppen har brug for. 

 

 

Vi møder barnet, hvor det er 
Vi er lydhøre overfor barnet, og har fokus på, at det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået. 

Vi er bevidste om, at barnets ønsker ikke altid kan efterleves, og om at vi møder barnet, hvor det er. 

 

Vi arbejder med begreber som: fælles opmærksomhed, fælles forståelse og fælles handlinger. Det 

mener vi danner baggrunden for, at vi som mennesker kan være i kontakt og i dialog med hinanden 

og herved udvikler os. Vi mener, at vi udvikler os igennem hele livet, hvilket betyder, at der altid 

kan læres noget nyt. Det er vores opgave at finde vejen for vores børn. 

 

Vi lægger stor vægt på barnets leg, da legen er det naturlige og mest intensive læringsmiljø for 

barnet. Gennem vores iagttagelser får vi afdækket, hvilke rammer for legen der bedst støtter barnets 

fortsatte udvikling. 
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Det er vigtigt, at børnene oplever sig som en del af huset. Vi arbejder i inkluderende fællesskaber 

med udgangspunkt i det enkelte barn. Vi vægter inklusion i det omfang det gavner barnet og er til 

fælles glæde børnene imellem. Venskaber er vigtige for alle børn. Venskaber kan opstå i gruppen 

eller på tværs af grupperne. Vi støtter børnene i at udvikle og fastholde relationer med andre børn. 

 

Vi lægger vægt på, at al ”behandling/træning” foregår gennem leg med barnet. Barnet skal opleve at 

have det rart med de ting, vi laver. Det betyder samtidig, at vi stiller relevante krav til barnet, men 

gør det ud fra vores viden om, at barnet kan opfylde dem. 

 

Konflikter er en del af børnenes udvikling. Når en konflikt løses, giver det barnet nye erfaringer, der 

kan bruges i andre sammenhænge. Det at børnene lærer af deres erfaringer er generelt en vigtig del i 

det pædagogiske arbejde. Børnene får opbygget et erfaringsgrundlag, de kan trække på i andre evt. 

nye situationer. 

 

Kommunikation er udgangspunktet for at kunne forstå og være i samspil med andre. Vi bruger 

forskellige måder at kommunikere på, som f. eks. tegn til tale, der er det talte sprog understøttet 

med enkelte tegn. Vi bruger symboler, billeder og teknologiske hjælpemidler. Der er tale om 

elementer fra det, der kaldes totalkommunikation. Vi vælger ud fra det enkelte barns behov, så alle 

børn får optimale kommunikationsmuligheder. Vi holder fast i lysten til at være i kommunikation, 

fordi barnets udvikling afhænger af at kunne kommunikere. “Jeg kommunikerer, altså er jeg”1. 

Kommunikation og sprog skal for os forstås bredt, da ikke alle børn har talesprog. Vi skal finde og 

udvikle det sprog, som det enkelte barn magter. 

 

Alle børnene har en dagstavle, hvor dagens program er sat op, enten med konkreter, foto eller 

boardmaker alt efter, hvor barnet udviklingsmæssigt befinder sig. For de større børn udvider vi 

tidsbegrebet, så dagen i går og dagen i morgen er at finde på deres tavle. Dagstavlen giver barnet 

mulighed for at følge med i, hvad der sker i løbet af dagen. Det skaber forudsigelighed for barnet. 

Det er trygt. Barnet bruger ikke energi på, hvad der nu skal ske, men kan koncentrere sig om leg, 

venner og pædagogiske tilbud.  

 

Strukturen i Blomsterkassen er bestemt af os voksne ud fra viden om den specialpædagogiske 

indsats og gruppens børn.  

 

Vi holder morgensamling på stuen hver morgen, hvor vi bl.a. arbejder med fælles opmærksomhed. 

Vi synger godmorgensang, og snakker om, hvem der er kommet og hvem der mangler. Herefter 

tager vi forundringsposer frem, der indeholder sange eller forskellige mundmotoriske lege. 

 

Om formiddagen har børnene mest energi, så vi har valgt, at det er her, vi er flest voksne, så vi kan 

arbejde ud fra det enkelte barns LUP (Lærings og UdviklingsPlan). Det kan omfatte en leg med en 

pædagog, leg med andre børn på egen stue eller på en anden stue, eller leg med fysioterapeut eller 

tale-høre-lærer. 

 

Vores børn koncentrerer sig i korte perioder ad gangen, og har brug for pauser. Leg med de voksne 

og andre børn tager på kræfterne, så vi indlægger små pusterum. Trods struktur og faste rammer er 

vi meget opmærksomme på, at barnets initiativer skal ses og følges. Der skal være gensidighed i 

samspillet for, at der sker en udvikling. 

                                                 
1 Citat fra unavngiven 
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Vi er også opmærksomme på, at det hen over dagen skal være tydeligt, hvad man må og ikke må. 

Vi har sat rammer for ønsket adfærd i forhold til andre og i forhold til, hvad man gør og hvordan 

man gør det. Vi har nogle børn, som ikke af sig selv lærer adfærdsregler og omgangstone, hvis vi 

ikke er tydelige modeller for den adfærd, vi ønsker, og også ved at hjælpe barnet med at gøre det 

”rigtige”. Det er vigtigt, da vi ønsker, at Blomsterbørnene skal mødes positivt af andre børn rundt 

om i huset. 

 

Vi går altid med Blomsterbørnene rundt i huset til de andre børn, så de ikke kommer i svære 

situationer med andre børn der for dem kan skabe nederlag. Vi vil gerne give børnene en god ballast 

til at møde verden med, herunder at tilegne sig de normer, de er omgivet af. 

 

Pædagogiske metoder  

En af vores væsentligste pædagogiske metoder har fra starten været gensidig refleksion af fælles 

praksis. Forudsætningen herfor er den enkeltes engagement, gensidig tillid og ansvarlighed. Hver 

og en påtager sig f.eks. opgaven for, at inklusion lykkes for børn såvel som for kolleger. Det sker 

ved at være nysgerrighed på børnenes initiativer og motiver, og støtte dem i at se og høre hinanden, 

så de får øje på hinandens ressourcer til fælles gavn. 

 

Blomsterbørnene kræver, at vi er ajour med relevant ny psykologisk og pædagogisk viden, f.eks. 

traumer.  De fleste af børnene har oplevelser fra hospitalsindlæggelser eller undersøgelser, som 

præger barnet og familien. Derfor søger vi viden i Somatic Experiencing af Peter Levine.   

Vi er også inspireret af Daniel Stern (barnets kompetencer), Irene Johanson (kommunikation), og af 

anerkendelse (menneskesyn) og narration (fortællinger som metode).  

Til undersøgelse af samspil benytter vi Marte Meo-metoden, der igennem video- iagttagelser sættes 

fokus på det gode og udviklende samspil. Det er de voksne, der har ansvaret for samspillet, så det er 

deres praksis, der skal ændres, hvis samspillet ikke fungerer. En af vores specialpædagoger har en 

uddannelse i Marte Meo. 

Pædagogerne i Blomsterkassen modtager månedligt supervision af Ingrid Thirifays.  

 

Vi laver minimum en gang årligt en lærings-og udviklingsplan (LUP) for det enkelte barn. I planen 

er testen ”Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse” integreret. 

 

Igennem tiden har vi brugt de muligheder teknologien har budt på. Det var f.eks. en pc med 

udviklende spil, fotos, symbolprogrammer, brug af talebøffer, talemaskiner samt digitalkameraer til 

fastholdelse af oplevelser. I dag er det suppleret med IPad én, som pædagogisk redskab i 

dagligdagen og som kommunikations redskab for nogle børn. Vi ønsker, at børnene får mulighed 

for at bruge lige netop det, der kan hjælpe og støtte dem bedst muligt.  

 

 

Betydning af inkluderende fællesskaber 
 

Det er et mål for os, at alle børnene 

 oplever at blive set, hørt og forstået, og accepteret som ligeværdige og værdifulde 

medlemmer i de inkluderende fællesskaber, de indgår i  

 via spontane og planlagte aktiviteter får en gennemgående respekt for forskelligheder 

 er del af et udviklende fællesskab på tværs af køn, alder, etnicitet og udvikling.  
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Som tidligere nævnt har vi igennem 25 år arbejdet for integration/inklusion med vores børn. Vores 

arbejde i dag er inspireret af ”Kooperativ integration”2 som “ værende kendetegnet ved fælles og 

fleksible mål, som kan ændres undervejs i fællesskab. Integrationspersonernes bidrag er ønsket og 

forskelligheder og særpræg anskues positivt som muligheder for udvikling af den enkelte og 

gruppen. Konflikter opfattes som naturlige delelementer i sociale processer”.  

 

Hertil knytter vi ”Kvalitativ inklusion”3 som forstås som: ” en dynamisk og vedvarende proces, der 

har til formål at udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og udbytte af, 

samfundets almene arenaer. I denne proces har man fokus på kvaliteten af det enkelte individs 

fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning inden for rammerne af en valgt kontekst. Der 

tages i den forbindelse særligt hensyn til dem, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion”. 

 

Når vi arbejder med inkluderende fællesskaber betyder det, at: 

 

 Vi vælger at opdele børn og voksne i vore tre basisgrupper (stuer), fordi vi mener, at børn, 

personale og forældre har behov for en tryg base. 

 

 Vi arbejder pædagogisk målrettet med at give alle børn muligheder for at deltage i 

fællesskaber på tværs af alder, udvikling, køn og kompetencer. Vi respekterer det enkelte 

barns ret til at trække sig fra fællesskabet, barnets behov for pauser og dets mulighed for at 

forholde sig observerende. Det er en vigtig del i udviklingen af legekompetencer, og i 

oplevelser af egne færdigheder. 

 

 Vi tilrettelægger dagen, så der er mulighed for samvær i mindre grupper. Vi støtter børnene i 

at opbygge sociale kompetencer. Vi guider i den sociale kontakt, og som ”tolke” for 

børnenes meget forskellige udtryk. Vi anerkender, at børnene, som en del af deres udvikling, 

markerer sig, hvorfor konflikter opstår, som de skal have hjælp i håndteringen af.  

 

 Vi tilrettelægger aktiviteter som tilgodeser børn fra alle tre stuer, og inviterer til deltagelse 

hos hinanden. Det er således muligt som børnehavebarn at lege eller deltage i en aktivitet i 

vuggestuen eller i specialgruppen, og på tilsvarende vis for børnene fra de andre grupper.  

 

 Vi igangsætter lege og aktiviteter, der giver anledning til samspil mellem børn, som ikke af 

sig selv knytter kontakt. Vi laver f.eks. en lille gruppe, hvor den voksne guider og støtter 

børnene igennem legen for at trække sig ud af legen i takt med, at børnene selv kan. 

 

 Vi værner om vores traditioner, hvor alle i Georgs Æske er sammen. Det er fællessamlinger 

om fredagene, bedsteforældredage, maj-projekt, husets fødselsdag og øvrige arrangementer i 

forbindelse med de forskellige højtider. 

 

 Alle børn i Georgs Æske er bekendt med Tegn Til Tale. Både børn og voksne har tegn 

navne. Det giver mulighed for at kommunikere med hinanden trods flere forskellige måder 

at kommunikere på. Billedmateriale bruges i den udstrækning børnene har brug for det på 

alle tre stuer, og i fællesaktiviteter.  

 

                                                 
2 Ivy Scousboe 
3 Rasmus Alenkær 
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I Georgs Æske opstår der rigtig mange forskellige fællesskaber i løbet af en dag. Det er vigtigt, at 

alle børn oplever sig inkluderet i fællesskaber, der er betydningsbærende og meningsfyldte for dem. 

Vores rolle som voksne er at støtte og guide alle børn i deltagelse i inkluderende fællesskaber. Vi er 

modeller for børnene, så hvordan de inkluderende fællesskaber lykkes afhænger af, hvordan vi selv 

indgår i dem. At føle sig inkluderet indebærer mere end at være fysisk til stede. Hvis vi ser på de 

fællesskaber børn selv laver, så vælger de (ligesom vi voksne gør) at være sammen med nogle, som 

bidrager på lige fod. Så inklusion handler rigtig meget om, at vi skaber nogle rammer, hvor alle 

bidrager med noget og hvor alle bliver anerkendt, som det unikke menneske, det er.  

 

”Kvalitativ inklusion er et spørgsmål om den enkeltes behov og mulighederne for at imødekomme 

disse inden for rammerne af et fællesskab. Hvis alle skal være med, må vi bryde med de 

traditionelle rammer og i den forbindelse anerkende, at mennesker kan deltage i mange forskellige 

fællesskaber, og at nogle mennesker har behov for at være uden for de almene fællesskaber i 

kortere eller længere tid. Man kan trives mange steder og på mange måder. ”4 

 

 

Fortællinger fra hverdagen   
Vi har samlet en række oplevelser, som vi har haft eller set med børnene i Georgs Æske, og hvor 

Blomsterbørnene indgår i.  Det er vores ønske, at det understreger en velovervejet pædagogisk 

hverdag, som vores børn ”vokser” i. Børnene er anonymiseret ved ændring af navne. 

 

Leg på legepladsen 
På legepladsen har en specialpædagog fundet et plastic nedløbsrør. Det har hun taget med hen i 

sandkassen. Hun introducerer det for et barn fra specialgruppen ved at trille bolde igennem røret. 

Barnet kan ikke gå, og har ikke noget talesprog. Barnet fanger ideen og de to skiftes til at trille 

bolde til hinanden gennem røret. 

 

Legen tiltrækker opmærksomhed fra flere børn fra såvel Æble- som Spirekassen. Specialpædagogen 

inviterer dem til at være med, og det udvikler sig til, at barnet fra Blomsterkassen og de 4 andre 

børn skiftes til at trille bolde til hinanden gennem røret. De mobile børn henter boldene til barnet fra 

specialgruppen, og får smil og latter til tak. Der høres megen latter og der ses megen øjenkontakt og 

opfordringer børnene imellem til "igen" og "en gang til”. Specialpædagogen kan langsomt trække 

sig. Børnene leger på egen hånd. 

 

Pædagogisk kommentar 

Her samles børn med og uden udviklingsmæssige udfordringer omkring en leg. De kommunikerer 

på tværs af evner og færdigheder og formår at hjælpe hinanden med at kompensere for disse. Legen 

giver mulighed for at træne samspil og kommunikation. De formår på egen hånd at finde en strategi 

for legen, der inkluderer alle. 

 

                                                 
4 Citat af Rasmus Alenkær 
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Leg med klodser 
Emil fra Blomsterkassen leger i vuggestuen. Barnet er CP skadet og har ikke alderssvarende sprog. 

En specialpædagog er med 3 drenge begyndt at bygge med store træklodser. 

Emil er meget interesseret og kravler hen i nærheden af projektet. Et Spirekassebarn giver ham en 

klods i hånden og han får lagt den til rette på bygningsværket. Med fysisk og verbal støtte fra en 

voksen lykkes det at deltage i legen i 25 min. Drengene har meget intern pludren, og småsnak, som 

Emil er meget optaget af. Han gentager enkelte af de ord han hører og støttes i at kommunikere med 

drengene. Efter 25 min. lægger Emil sig på gulvet og gaber. Han og specialpædagogen siger "vi 

ses" og trækker ind i Blomsterkassen. Emil lægger sig på sofaen og hviler sig. 

 

Pædagogisk kommentar 

Emil får i denne situation mulighed for at observere og deltage i leg i gruppe. Han oplever en anden 

måde at kommunikere på end den, han oplever i specialgruppen. Han mødes af børn, som er i stand 

til at tilpasse deres forventninger til samspil og kommunikation. Han har mulighed for at trække sig 

fra samspillet, når han trættes og kan fordøje og efterrationalisere i specialgruppen. 

 

Leg i dukkekrog 
Julie har tidligere gået i Spirekassen, og går nu i Blomsterkassen pga. forsinket udvikling, bl.a. 

motoriske vanskeligheder. Om morgenen åbner vi i Blomsterkassen, hvor vi har et lille rum i 

tilknytning til stuen med bord og stole i børnestørrelse, komfur, køkkenting, dukker m.m. 

Julie er lige kommet, og så kommer Trine, en pige fra Spirekassen. Trine går ind i det lille rum, og 

sætter sig ved bordet. Julie følger efter, siger "Hej", og henter en tallerken fra skabet, og giver den 

til Trine. Trine smiler, og Julie går hen til skabet igen, går ned på knæ, og finder en ny tallerken. 

Hun rejser sig op, og går hen til Trine, og stiller den på bordet. Dette gentager hun 3-4 gange mere. 

Trine smiler glad, hver gang Julie kommer med tallerkener. Så lægger Trine en kage på en 

tallerken, og Julie gør det samme. Trine går ind på stuen med sin tallerken. Julie kigger efter hende, 

og følger efter. Pigerne siger ikke så meget med ord, men har hele tiden fin øjenkontakt med 

hinanden.  

Legen stopper her, da der er kommet flere børn, og Trine går over i Spirekassen. Bagefter går Julie 

ind i det lille rum, og kigger på bordet med tallerkener, og finder mere service frem. 

 

Pædagogisk kommentar 

At ord ikke betyder alt fremgår tydeligt. Der er en god relation og kommunikation mellem pigerne. 

De oplever begge ”vi gør noget sammen”, som er hyggeligt. Her er to piger, som har gået på stue 

sammen. Der skabes mulighed for at fastholde relationen. 

At møde verden 
Victor er et barn i Blomsterkassen, som har rigtig svært ved at magte alle de sanseindtryk, som han 

oplever i sin hverdag. Specielt er det svært for ham at være sammen med andre børn. Lydene gør 
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ham bange og han begynder ofte at græde. Victor er på alle områder udviklingsmæssigt tilbage og 

uden talesprog. 

Hvordan kan vi hjælpe Victor, så han magter at være sammen med andre børn? 

Som forsøg starter vi med at gå på besøg i Spirekassen, i ca. fem minutter hver dag. Victor bliver i 

starten ofte ked af det, hvis der er meget lyd fra de andre børn, og vi må gå tilbage, og trøste Victor 

der. Efter noget tid kan Victor godt trøstes inde i Spirekassen og kan være der i længere tid. Victor 

bliver rigtig glad for at være i Spirekassen efter nogle måneder med korte daglige besøg. Nu er han 

med til fx at lave musik og enkelte gange spiser Victor frokost i Spirekassen. Han færdes nu trygt 

rundt i hele Georgs Æske. Victor behøver ikke mere at blive skærmet mod hverdagens indtryk. Han 

opsøger selv oplevelser. 

 

 

Pædagogisk kommentar 

Her får Victor over tid mulighed for at vænne sig til andre børns lyde. Vi respekterede hele tiden, 

hvornår Victor havde fået nok af samværet. At Victor fik vænnet sig til lyde fra andre børn, gjorde 

også, at det blev nemmere for Victor at færdes ude i ”virkeligheden”. Hvor han før skulle skærmes 

for indtryk, formår Victor i dag at færdes i mange forskellige kontekster. 

 

 

I samarbejdet med forældrene  
 

Vi har stor respekt for, at det er forældrene, der ved mest om deres eget barn. Vi kender børnene fra 

vores hverdag med dem. Det er derfor vigtigt, at vi er i tæt dialog med hinanden, så vi sikrer de 

bedst mulige udviklingsbetingelser for barnet. Det gør vi gennem et udvidet forældresamarbejde 

f.eks. ved at holde samtaler efter behov og deltage i hospitalsbesøg udover de mere formaliserede 

samtaler. 

 

Den daglige kontakt med forældrene prioriterer vi højt enten ved en snak, når barnet afleveres og 

hentes eller ved at skrive i barnets bog eller I Pad. Der kan være ting, der er sket hjemme, og der 

kan være sket noget i Blomsterkassen, der uanset hvor påvirker barnet. Det indebærer  at få en 

viden om både for forældrene og os  for at kunne forstå/støtte/snakke med barnet. 

 

Ønsker forældrene det, går vi med til hospitalsundersøgelser. Mange forældre har oplevet disse 

situationer som stressende for dem selv og for barnet. De siger, at det kan være svært både at lytte 

til det, der bliver sagt og samtidig drage omsorg for barnet. Det kan vores deltagelse afhjælpe.  

 

Formaliserede samtaler 
En måned efter barnets modtagelse i Blomsterkassen tager vi en samtale, hvor vi sammen evaluerer 

den første tid ved, at vi hver især fortæller om oplevelser, og vi afstemmer vores forventninger til 

hinanden.  

 

Senest 3 måneder efter barnets start inviterer vi til et møde, hvor forældre, kontaktpædagog og evt. 

leder som minimum deltager. 

Kontaktpædagogen har, forud for mødet, lavet en udviklingsbeskrivelse af barnet, der gennemgås 

under mødet. 
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Fysioterapeut og tale-høre-lærer udarbejder hver deres bud på en foreløbig behandlingsplan. Vi 

udarbejder sammen en foreløbig behandlingsplan, der fungerer frem til den første konference. 

Der tages beslutningsreferat fra mødet. 

 

En gang årligt i foråret afholder vi en konference, der er et formelt møde med deltagelse af 

forældre, kontaktpædagog, fysioterapeut, tale-høre-lærer, handicaprådgiver, PPR psykolog, leder og 

andre, som forældrene ønsker, skal deltage.  

En uge før mødets afholdelse udsendes en dagsorden samt et skriftligt oplæg, som er udarbejdet af 

de fagpersoner, der er omkring barnet. Ud fra det skriftlige oplæg beslutter forældre og pædagoger 

en behandlingsplan for det kommende år, hvori indgår de lærings- og udviklingsområder, der skal 

være fokus på.  

Der arbejdes tværfagligt for at optimere indsatsen omkring det enkelte barn. Behandlingsplanen 

revideres årligt og midtvejsevalueres på statusmøder i samarbejde med forældrene. Konferencen 

fungerer også som et revisitationsmøde. Det betyder, at vi tager stilling til, om barnet er velplaceret 

i Blomsterkassen.  

Der laves et beslutningsreferat, som efterfølgende udsendes til alle inviterede.  

 

Om efteråret afholdes et statusmøde, hvor vi snakker om barnets trivsel og udvikling. Ved dette 

møde deltager forældrene, kontaktpædagogen og evt. lederen af Georgs Æske. Dagsordenen 

indeholder blandt andet midtvejsevaluering af den behandlingsplan, der blev besluttet ved 

konferencen ca. ½ år forinden. Herudover drøftes der eventuelle aktuelle problemstillinger og andet 

efter behov. 

Der tages beslutningsreferat fra mødet.  

 

Efteråret før mulig skolestart afholdes en skolekonference. Her drøftes muligheder for skolestart og 

skolevalg. Her deltager de faste konferencedeltagere. Det er vores psykolog fra PPR, der laver en 

indstilling til en skoleplacering.  

Der laves et beslutningsreferat, der efterfølgende udsendes til alle inviterede.  

 

Før barnet starter i skole holder vi et overleveringsmøde med relevante personer fra den nye skole, 

forældre, kontaktpædagog samt evt. tale-høre-lærer og fysioterapeut. Formålet er at sikre barnet og 

forældre den bedst mulige overgang til den nye verden, der venter. 

  

Til samtlige møder får forældrene udleveret et forældreark, der er deres forberedelse til møderne.  

 

Forældrearket indeholder følgende spørgsmål: 

 Hvad har barnet brug for hjælp til? 

 Hvis vi satte os i barnets sted, hvad ville det så̊ fortælle om sit liv lige nu?  

 Hvad ville barnet ønske / drømme om, at vi/I gjorde mere /mindre af?  

 

Forældrenes svar på spørgsmålene kan være mundtligt eller skriftligt. 

 

Forældre til børn i Blomsterkassen har etableret eget netværk, hvor de har mulighed for at drage 

nytte af hinandens erfaringer. Forældregruppens ønske om afholdelse af temaaftener med relevante 

emner for gruppens forældre og personale søges efterkommet. For hele den samlede forældregruppe 

arrangeres der også temaaftener med relevante emner.  
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Vi holder forældremøder 2 gange årligt i Georgs Æske. Mødet i dette forår handlede om vores Maj 

projekt og om dagligdagen i Blomsterkassen.  

I efteråret vil der være valg til bestyrelsen i Georgs Æske. To af pladserne i vores bestyrelse skal 

besættes med forældrerepræsentanter fra Blomsterkassen. Som selvejende institution er bestyrelsen 

er repræsenteret ved forældre, personale og Danske Daginstitutioners Landsorganisation.  

 

Forældrenes fortællinger 
For at give et nuanceret billede af arbejdet i Blomsterkassen har en række forældre bidraget med 

beskrivelser af, hvordan de og deres barn oplever eller har oplevet at være en del af Blomsterkassen 

i Georgs Æske.  

 

Mangfoldighed, nærvær og stabilitet 

Martin og Linnea skriver: Vi har to piger som begge er udviklingshæmmede og begge går / har 

gået i specialgruppen (blomsterkassen) i Georgs Æske.  

Vi mener at Georgs Æske er en helt unik institution, med en åbenhed og hjertevarme der er en 

sjældenhed i de danske daginstitutioner nu til dags. Specielt som forældre til børn med særlige 

behov er det fantastisk med den store rummelighed der er på tværs af huset, samt det at alle kender 

vores børn og deres vanskeligheder. Det er altafgørende at vi, som sårbare forældre, føler at ALLE i 

institutionen kender vores børn og vil dem det godt.  

På stuerne er der altid åbne døre, og børnene har mulighed for på egen hånd at søge hen i 

henholdsvis børnehave- eller vuggestuegruppen. Her kan børnene spejle sig i "normale" børn, være 

med i små legeforløb, samt have muligheden for at observere og imitere de andre børn og aflure 

sociale spilleregler. Samtidig kan de lige så let søge tilbage til deres egen stue med tryghed og 

forudsigelighed. Vores yngste pige på snart 3 år startede i vuggestuegruppen men rykkede senere 

over i specialgruppen. Hun er stadig med til rytmik en gang om ugen i vuggestuen, og er stort set 

dagligt inde og lege i vuggestuen, eller er sammen med dem på legepladsen.  

Som institution er Georgs Æske for os lig med mangfoldighed, nærvær og stabilitet, og vi kan ikke 

forestille os en bedre institution at være i for både børn og forældre. 

 

Utrolig mange kompetencer 

Cecilia og Søren skriver: Vores datter Frida, født 1994, har Downs syndrom, og havde plads i 

Blomsterkassen fra 1995-2000. 

Hendes to brødre, en storebror og en lillebror, var i henholdsvis Æblekassen 1995-1999 og 

Spirekassen 1998-2001. Årene 1998-1999 havde vi et barn ”i hver kasse”.  

Det har været en yndest at få lov at have sine børn i Georgs Æske. Opmærksomt og engageret 

personale, og dejlige trygge forhold. Blomsterkassen har givet Frida en utrolig god start på livet. 

Der har været den fred og ro som børn som hun har brug for. Vi så hvor meget Georgs Æske lagde 

grunden til Fridas videre udvikling. Desuden har løsningen med behandlingstilbud på stedet, i form 

af talepædagog, fysioterapeut og musikpædagog, givet os plads til at være familie i hverdagen 

udenfor børnehaven.   

Det var vigtigt for Frida at være en del af en mindre gruppe på hendes betingelser – en gruppe hvor 

der var mulighed for at gøre ting i sit eget tempo og med tid til at fordybe sig. Desuden har det at 

kunne bevæge sig rundt i huset og ”besøge” de andre stuer, og at lave projekter på tværs af 

virksomheden, givet et fællesskab med de ”normale” børn. Vi så også at de ”normale” børn trak sig 
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tilbage inde i Blomsterkassen, når de følte trang til det. Det gav begge parter mange positive 

oplevelser og en følelse af samhørighed. 

Det pædagogiske arbejde var altid af høj kvalitet, og tilpasset det enkelte barns behov. En 

kontaktperson, sammen med Æskens øvrige personale, sørgede for at der altid var en god dialog. 

Bedsteforældrene var også delagtige i hverdagen, og var inviteret ved forskellige lejligheder, hvor 

de fik lov til at deltage, møde personalet og de andre børn. 

Det har haft stor betydning for alle vores tre børn at være en del af Georgs æske – de har alle fået en 

solid grund at stå på. 

Vores familie flyttede til Sverige år 2001. Frida har efterfølgende klaret sig godt i det svenske 

system. Men det kan være værd at notere, at det fra begyndelsen har været flere af de svenske 

pædagoger Frida har været i kontakt med, som har været meget imponerede, og har bemærket at 

hun har haft utrolig mange kompetencer med sig, både sociale og praktiske. Nogle pædagoger har 

fortalt at de tidligere faktisk havde været på studiebesøg i Georgs Æske, for at blive inspireret af 

hvordan en velfungerende integreret institution ser ud. 

Frida er i dag et meget velfungerende menneske på 19 år. Hun husker stadig sin tid i Georgs Æske 

som noget meget positivt. Vi vil altid huske på Georgs Æske som noget unikt. 

 
 

Et liv som blomsterbarn i Georgs Æske 

Mette og Rene skriver: Vores historie starter i januar 2010, hvor vores tvillinger kommer til 

verden 8 uger for tidligt. De er i dag 4 år gamle og går begge i Georgs Æske. Begge drenge har 

senfølger som følge af at være født for tidligt. Derud over har en af drengene en række fysiske 

handicaps og kan ikke spise og er derfor sondeernæret. Han går i specialgruppen Blomsterkassen, 

mens den anden tvilling går i normalgruppen Æblekassen.  

Som forældre til et par drenge i hver gruppe, har vi oplevet, hvor stor betydning det har at Hillerød 

Kommune kan tilbyde pasning for børn med særlige behov i en helt almindelig institution. 

Vores søn har et stort behov for ro og forudsigelighed. Han er præget af sine oplevelser i 

forbindelse med sine operationer og langvarige hospitalsindlæggelser, hvilket gør at han har brug 

for en hverdag med kendte voksne og kendte rutiner.  

I Blomsterkassen har han en fast pædagog tilknyttet. Hun kender hans historie, familien og deltager 

desuden i undersøgelser på hospitalet alt efter behov.  

Som forældre oplever vi, at denne daglige tætte kontakt giver ham tryghed og ro til at udvikle sig. 

Her tør han udforske verden omkring sig. På en god dag kan han besøge tvillingebror i Æblekassen 

og lege med de andre børn. Men der er også mange dage, hvor vores søn kun kan være i 

Blomsterkassen. Hvor han har brug for mere ro og støtte. Men muligheden for denne vekslen 

mellem udfordring og hvile giver ham de optimale læringsbetingelser ikke kun rent socialt, men på 

alle de områder behandlingsarbejdet berører. 

Behandlingsarbejdet i Blomsterkassen omkring vores søn består bl.a. af: 

 Fysisk træning med fysioterapeut 

 Hjælp til at lære at forstå og håndtere såvel sine fysiske og mentale begrænsninger/ressourcer 

 Mundmotorisk træning      

 Talepædagog træner vanskeligheder med udtale 

 Metoder til at forberede vores søn på nye begivenheder (tandlægebesøg, hospitalsbesøg m.m.) 

Med forberedelsen styrkes hans evne til at håndtere de uforudsete oplevelser.  

 En struktureret hverdag giver de optimale rammer for læring og udvikling.  

 

Den tætte voksenkontakt er afgørende for at han tør kaste sig ud i nye ukendte ting/aktiviteter 
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Det er vigtigt at nævne, at behandlingsarbejdet i Blomsterkassen altid foregår i kendte rammer med 

kendte voksne. Der til kommer, at behandlingsarbejdet i Blomsterkassen aflaster os som familie. 

Det betyder for os, at dagligdagen trods svære odds hænger sammen. 

 

 

Afrunding 
 

Blomsterkassen er et specialpædagogisk behandlingstilbud i Georgs Æske, hvor alle fagpersoner 

arbejder sammen, og med forældrene i vores fælles bestræbelser på at give børnene de bedste 

udviklingsbetingelser.  

 

Det håber vi, at vi har givet dig et godt indblik i.  

 

Vi vægter alle vores samarbejdsrelationer højt, og ønsker, at de børn og familier, vi møder på vores 

vej, tager fra os med en rygsæk fuld af gode oplevelser. Vi, i vores hus, er på alle områder gearet til 

at arbejde med børn med forskellige kompetencer i et anerkendende samvær. Det er vores ønske, at 

alle, børn, forældre og personale, oplever sig som en vigtig og uundværlig del af det liv, der former 

sig i Georgs Æske. 

 

I 25 år har vi haft mange familier, som både har haft barn i almengrupperne og i specialgruppen. 

For dem, som for alle forældre, har det været en ”gave” at kunne aflevere og hente samme sted.  

 

De fortæller, at det betyder rigtig meget at blive mødt på en ganske naturlig måde af andre børn og 

forældre. De fortæller også om værdien af, at deres børn kan være sammen med børn fra almen-

grupperne samtidig med, at de har deres egen base med et kvalificeret specialpædagogisk tilbud. 

 

I alle årene har vi som selvejende institution haft et godt samarbejde med Hillerød kommune, der 

anerkender de opgaver, vi varetager.  
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Bilag 
 

Det specialpædagogiske arbejdsområde  
Alle specialpædagogerne i Blomsterkassen(specialgruppen) i Georgs Æske skal have en 

pædagogisk grunduddannelse. 

I Blomsterkassen bruger vi betegnelsen kontaktpædagog. Som kontaktpædagog har man det 

primære ansvar for et til to børn og deres familier. Derudover er man tilknyttet to til tre andre børn i 

gruppen med sekundær funktion. Som sekundær pædagog er man sparringspartner for 

kontaktpædagogen og referent fra alle møder/samtaler med forældrene. 

I praksis arbejder alle specialpædagoger i Blomsterkassen med de enkelte børn. Kontaktpædagog 

funktionen indebærer at man er tovholder omkring barnet og familien og de pædagogiske tiltag i 

Georgs Æske. 

 

Som kontaktpædagog i Blomsterkassen har man følgende arbejdsopgaver: 

 

At: være ansvarlig for det daglige pædagogiske arbejde med barnet, ud fra det enkelte barns 

udvikling. 

 Det er kontaktpædagogens opgave, at tilrettelægge en hverdag for barnet, som støtter barnets 

udvikling og udviklingspotentiale. Herunder være obs. på om yderligere testning eller 

udredning er nødvendig. 

 Kontaktpædagogen skal, i samarbejde med fysioterapeuten, tilrettelægge og implementerer 

det optimale udviklingsprogram af barnets fin og grov motoriske udvikling.  

 Kontaktpædagogen sætter i samarbejde med tale-hørelærer de foranstaltninger i gang som 

barnet har behov for, under begrebet totalkommunikation, fx tegn til tale, brug af 

billedmateriale mm. 

 Kontaktpædagogen er ansvarlig for arbejdet med integration, i det omfang barnet magter 

det. 

 

At: være ansvarlig for udarbejdelse af lærings- og udviklingsplaner i samarbejde med forældrene og 

det tværfaglige team, samt løbende justerer disse.  

 Det er kontaktpædagogens ansvar, at der udarbejdes en lærings- og udviklingsplan, som der 

i det daglige arbejdes ud fra. 

 Det er kontaktpædagogens ansvar, at denne plan løbende justeres, i takt med barnets 

udvikling. 

 

At: være ansvarlig for det daglige udvidede samarbejde med forældrene og andre involverede 

omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. 

 Kontaktpædagogen har den tætte kontakt til forældrene, og stiller sig til rådighed med viden 

og vejledning, i forhold til barnets og familiens trivsel. Det kan fx være omkring barnets 

problematikker, det som familie at kunne rumme et barn med handicap eller omkring 

almene opdragelses ting. Det kan i perioder være nødvendigt at have hyppige samtaler med 

forældrene om barnets udvikling og trivsel. 

 Kontaktpædagogen følger barnet og forældrene til div. hospitalsundersøgelser, 

udredningsforløb mv., såfremt forældrene ønsker det. 

 Kontaktpædagogen deltager i div. møder internt og eksternt omkring barnets udvikling og 

trivsel. 
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At: være ansvarlig for og koordinerende i det tværfaglige samarbejde internt. 

 Kontaktpædagogen er tovholder og ansvarlig for, at det tværfaglige samarbejde støtter 

barnets trivsel og udvikling. 

 Kontaktpædagogen er ansvarlig for at der bliver indkaldt til netværksmøder med relevante 

fag personer. 

 

At: være ansvarlig for udarbejdelse af skriftlige oplæg til konferencer. Samt ansvarlig for afholdelse 

af konferencer og div. andre møder omkring barnets trivsel og udvikling i Georgs Æske. 

 Kontaktpædagogen laver løbende observationer og beskrivelser af barnets udvikling og 

trivsel. 

 

Andre forventninger til specialpædagogerne i Blomsterkassen: 

 

 Når et nyt barn starter, kan der i perioder blive tale om, at hente barnet i det gamle 

pasningstilbud. 

 Det forventes at man kan inkludere kommende børn og familier i Blomsterkassen. 

 Det forventes at man tager på hjemmebesøg, hvis familien ønsker det. 

 Det forventes at kontaktpædagogen, i det omfang forældrene tillader det, sætter sig grundigt 

ind i barnets forudgående forløb på hospitaler ol. 

 Det forventes at kontaktpædagogen er aktivt videns søgende og videns delende mht. til 

barnets handicap. 

 Der er en del mødeaktivitet, som ikke altid ligger i institutionens åbningstid.  

 Det forventes at man stiller sig til rådighed med sin viden overfor andre interesserede, både 

internt og eksternt.  

 Det forventes at man er opsøgende i forhold til ny viden og forskning på området. 

 Det forventes at man løbende videreuddanner sig igennem temadage, kurser og 

studiegrupper. 

 Det forventes, at man modtager supervision og deltager i kollegial supervision. 

 Det forventes at man samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, såsom Granbohus, 

andre specialgrupper og skoler, hospitaler og andre myndigheder som er involverede i 

barnets liv.  

 Det forventes at man er med til at sikre den røde tråd i forbindelse med at barnet og familien 

skal videre i skole.  

 Det forventes at man har kendskab til gældende love og regler for området. 

 Det forventes at man kan anvende IT til information, totalkommunikation, faglig formidling 

og dokumentation af eget arbejde. 

 Det forventes at man deltager i et beredskab i forhold til børn og forældre i krise 

 Det forventes at man deltager i ekstern formidling af specialpædagogikken i 

Blomsterkassen. 

 Det forventes at man er ansvarlig for forebyggende arbejde som fx forældre- og 

bedsteforældrekurser. 

 Det forventes at man deltager aktivt i udviklingen af Georg Æskes pædagogik og praksis, 

både på det almene og det specielle område. Herunder fx integration, lærerplaner, årsplaner 

mv. 
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Det fysioterapeutiske arbejdsområde  
Alle børn i Blomsterkassen modtager som udgangspunkt fysioterapi 2 gange om ugen. Dette kan 

dog variere efter behov. 

Træningen foregår i leg og samspil med fysioterapeuten og udgangspunktet er det hele barn. De 

trænede motoriske funktioner indgår på meningsfyldt vis i forhold til barnets zone for nærmeste 

udvikling. Det er vigtigt under træningen at ramme barnets motoriske flowkorridor, således at 

aktiviteterne kræver at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved 

bevægelsen.  

Træningen foregår dels i vores træningslokale, dels i Blomsterkassen og dels ude på legepladsen 

sammen med det pædagogiske personale. Barnet forberedes på forløbet gennem tavler, der viser 

selve programmet. Der gøres meget ud af at barnet ved hvad der skal ske, for at opnår en ro og 

sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt. 

Fysioterapeuten vejleder personalet i aktiviteter i dagligdagen, hvor funktionstræningen indgår som 

et naturligt element. Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret fysisk træning i 

sin hverdag og får repetitioner løbende og gerne i motiverende aktiviteter. På den måde arbejder 

fysioterapeut og pædagoger sammen om den fysioterapeutiske funktionstræning af barnets 

motoriske udvikling gennem hele dagen. 

 

Vores fysioterapeut arbejder med:  

 

 Observationer af situationer i barnets hverdag med henblik på styrkelse af det enkelte barns 

motoriske kunnen og strategier 

 Afdækker muligheder for implementering af stimulations- og træningsmuligheder i 

dagligdagen 

 Testning af børnene med diverse motoriske/sansemotoriske tests, som passer til det enkelte 

barn 

 Individuel funktionstræning samt træning i små hold.  

 Rådgivning og vejledning af det pædagogiske personale   

 Opfølgning af den motoriske træning i resten af dagligdagen  

 Tværfaglige møder med psykolog, talehøre lærer og pædagoger  

 Årlige konferencer om det enkelte barn  

 Udarbejdelse af selvstændigt konferenceoplæg /behandlingsplan 

 Deltager i skolekonferencer. 

 Deltager i eksterne konferencer i hospitalsregi. 

 Et tæt forældre- og personalesamarbejde 

 

Udover den egentlige behandling af børnene er der en række områder, hvor fysioterapeuten støtter 

og vejleder både pædagoger og forældre, såsom:  

 

 Løfte/bære teknik  

 Samarbejde med ergoterapeut  

 Mundstimulation / Castillo Morales  
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 Indstilling af stole og andre hjælpemidler  

 Anskaffelser og afprøvning af forskellige hjælpemidler og bandager.  

 Hospital, læge og bandagistbesøg  

 Kontakt til relevante eksterne fagpersoner  

 

 

Det talepædagogiske arbejdsområde  
Alle børn i Blomsterkassen modtager som udgangspunkt talepædagogisk undervisning en gang om 

ugen. 

Undervisningen foregår i leg og samspil med tale-hørelæreren og udgangspunktet er det hele barn. 

Undervisningen indgår på meningsfyldt vis i forhold til barnets zone for nærmeste udvikling. Det er 

vigtigt at undervisningen tilrettelægges således, at barnet yder sit bedste, og oplever glæde ved at 

kommunikere. 

Undervisningen foregår både i enerum, og i Blomsterkassen sammen med det pædagogiske 

personale. Barnet forberedes på undervisningen med ord, tegn og billedmateriale. Der gøres meget 

ud af at barnet ved hvad der skal ske, for at opnår en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at 

samarbejde. 

Tale-hørelæreren vejleder personalet i aktiviteter i dagligdagen, hvor barnets kommunikative 

kompetencer skærpes og udvikles. 

Det bedste resultat af undervisningen ses, når det pædagogiske personale arbejder videre med 

barnets kommunikative kompetencer i dagligdagen. 

 

Vores tale-hørelærer arbejder med:  

 

 Observationer af situationer i barnets hverdag med henblik på styrkelse af det enkelte barns 

kommunikative udvikling. 

 Testning af børnene med diverse kommunikations og sprog tests, som passer til det enkelte 

barn 

 Individuel undervisning samt undervisning i små grupper. 

 Rådgivning og vejledning af det pædagogiske personale  

 Tværfaglige møder med psykolog, fysioterapeut og pædagoger 

 Årlige konferencer om det enkelte barn 

 Udarbejdelse af selvstændigt konferenceoplæg /undervisningsplan 

 Deltager i skolekonferencer. 

 Deltager i eksterne konferencer 

 Rådgivning og vejledning af forældre 

 

Udover den egentlige undervisning af børnene er der en række områder, hvor tale-

hørelæreren støtter og vejleder både pædagoger og forældre, såsom:  

 

 Brug af kommunikationsstøttende materiale 

 Undervisning i brug af: Picto selektor 

 Brug af talemaskine 

 Mundstimulation / Castillo Morales 

 Kontakt til relevante eksterne fagpersoner 

 


