
Kursustitel: 

 

”Kroppens hus” i samarbejde med Nanett Borre 

Målgruppe: 

 
Alle pædagogiske medarbejdere i børnehaverne. 

Mål: 

  
At deltagerne får viden om, et kvalificeret og målrettet arbejde med 

stimulering og udfordring af barnets sansemotoriske udvikling i 

børnehaven samt læringsmiljøets betydning herfor. 

Ramme/Politisk 

strategi: 
Kurset afholdes med 1 pædagogisk lørdag og 2 eftermiddag/aften 

møder, med efterfølgende konsultativt besøg. 

Dagtilbudsloven ”krop, sanser og bevægelse”. 

Politisk strategi om alle børns læringsparathed. 

Indhold: 

 
Vi har i 2019 haft et forløb med ”Kroppens hus” i samarbejde med 

Nanett Borre, hvor målgruppen var vuggestue alderen. Det er vores 

vurdering, at det vil være meningsfuldt at bære denne viden videre i 

børnehave målgruppen. 

Intentionen med kompetenceudviklingsforløbet er, at give et bredere 

perspektiv og større kendskab til kroppens og især sansernes 

betydning for barnets samlede udvikling, herunder særligt barnets 

leg. Denne viden er sammen med et inspirerende og mangfoldigt 

legemiljø, en pædagogik, der evner at rumme børnenes egen leg og 

en bevidsthed om, hvordan vores krop og sanser er med til at forme 

hele vores eksistens, livsvigtigt i et barns liv.  

I et samspil mellem krop, sanser, bevægelse og det pædagogiske 

grundlag, understøttes børnenes trivsel, læring, dannelse og 

udvikling i et pædagogisk miljø, der bør afspejle en reflekteret og 

didaktisk overvejet pædagogik. Forløbet tager derfor udgangspunkt i 

det daglige arbejde med den store børnegruppe, men også i at 

kunne sætte ind med en særlig opmærksomhed, faglighed og 

konkrete forløb, øvelser og lege i forhold til børn med særlige 

sansemotoriske udfordringer. Dette for at sikre alle børns 

deltagelsesmuligheder i legen. 

Forløbet har til formål at uddanne og opkvalificere medarbejdernes 

arbejde med børns sanser og motorik, og strækker sig over ca. 4 

måneder. På denne måde får medarbejderne mulighed for, at 

arbejde med at implementere krop og sanser i deres daglige praksis, 

og undervejs i forløbet modtage sparring fra både hinanden og fra 



underviser. Forløbet afsluttes med et konsultativt besøg af 

underviseren, der med fokus på læringsmiljøet vil komme med bud 

på en optimering af det fysiske læringsmiljø. 

Metode: Kurset afholdes som et læringsforløb med 1 hel kursusdag (lørdag) 

og efterfølgende 2. eftermiddage/aften møder. Mellem disse 

undervisningsgange vil der skulle arbejdes med prøvehandlinger. 

Efterfølgende vil hvert dagtilbud tilbydes et besøg i dagligdagen af 

Nanett Borre, som et konsultativt besøg med fokus på det fysiske 

læringsmiljø. Forløbet afsluttes med et virtuelt opfølgningsmøde på 

hele forløbet á 1 times varighed. 

Det er muligt at tilmelde sig forårs- eller efterårsforløbet. 

Kursusdeltagerne vil blive præsenteret for en arbejdsform, der 

veksler mellem oplæg, gruppearbejde, refleksion, opgaveløsning og 

praksis.  

Varighed: 

 

Forløbet strækker sig over ca. 4 måneder. 

Dato: 

 

Forårsforløb 2022: 

D. 8. januar 9.00 – 16.00 

D. 2. februar 16.00 – 20.00 

D. 15. marts 16.00 – 20.00 

Konsultative møder i april og maj. 

 

Efterårsforløb 2022: 

D. 27. august 9.00 – 16.00 

D. 21. september 16.00 – 20.00 

D. 25. oktober 16.00 – 20.00 

Konsultative møder i november og start december. 

Sted: 

 

Vejen Idrætscenter 

Undervisere: 

 

Nanett Borre 

Arrangør: 

 

Kompetenceplansgruppen 

Kontaktperson: 

 

Anne Sofie G. Olesen ansog@vejen.dk mob. 21 25 37 49 
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