
	  

2.	  dages	  kursus	  til	  Ergoterapeuter	  og	  fysioterapeuter	  der	  arbejder	  indenfor	  special-‐	  og	  almenområdet	  

	   	  

	  

Sensory	  Profile	  -‐	  Fortsætter	  
	  
Kursusdagene	  er	  en	  opfølgning	  af	  grundkurset	  Sensory	  Profile	  og	  har	  fokus	  på	  testarbejde	  med	  børn.	  Det	  forudsættes,	  
at	  kursisten	  har	  deltaget	  i	  tidligere	  grundkursus	  om	  den	  Sensoriske	  Profil	  og/eller	  har	  erfaring	  i	  at	  bruge	  materialet.	  

	  

Formål:	  
Kursusten	  udvikler	  sin	  forståelse	  i	  forhold	  til	  Sensory	  Profile	  som	  testredskab	  og	  dets	  anvendelsesmuligheder	  i	  praksis.	  
	  
Undervisere:	  	  Ulla	  Sparholt,	  speciale	  ergoterapeut	  –	  børn	  og	  pd.	  i	  psykologi	  
	  
Indhold:	  

• Det	  neurofysiologiske	  grundlag	  bag	  testen	  (evidens)	  
• Oplæg	  om	  fortolkning	  af	  barnets	  individuelle	  sensoriske	  profil	  
• Gruppearbejde	  om	  fælles	  case	  og	  fælles	  opsamling	  i	  plenum	  
• Introduktion	  til	  Sensory	  Profile	  School	  udgaven	  med	  fokus	  på	  skolefaktorer	  
• Eksempel	  på	  en	  case	  og	  formidling	  af	  en	  case	  med	  skoleudgaven	  
• Oplæg	  om	  planlægning	  af	  intervention	  og	  vejledning	  på	  baggrund	  af	  egne	  erfaringer	  med	  Dunns	  modeller.	  
• Gruppearbejde	  omkring	  kursisternes	  egne	  cases	  med	  fokus	  på	  sammenhæng	  mellem	  testresultat,	  

henvisningsårsag	  og	  barnets	  vanskeligheder	  i	  hverdagen	  
• Planlægning	  af	  intervention	  for	  at	  afhjælpe	  barnets	  vanskeligheder	  i	  hverdagen	  
• Nyt	  om	  Sensory	  Profile	  r	  

	  
Undervisningen	  foregår	  med	  teoretiske	  oplæg,	  video,	  praktiske	  øvelser	  og	  casearbejde,	  hvor	  kursisternes	  praksis	  
inddrages.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TILMELD	  DIG	  HER:	  

Dato:	  13.	  og	  14.	  juni	  2017	  

Sted:	  Odin	  Havne	  Park,	  Lumbyvej	  11,	  5000	  Odense	  C	  

Pris:	  	  3.975	  kr.	  ex.	  moms,	  inkl.	  forplejning	  og	  kursus	  materiale.	  

Bindende	  tilmelding:	  Senest	  15.	  maj	  2017	  på	  
http://børnespecialisterne.dk/?page_id=385	  

Spørgsmål	  kan	  rettes	  til	  os	  på	  e-‐mail	  eller	  Tlf.:	  3231	  7070.	  

	  

	  ARRANGØR:	  
	  
	  
	  
	  

BørneSpecialisterne	  ApS	  
Lindvedvej	  73,	  5260	  Odense	  S	  

Telefon:	  +45	  3132	  7070	  	  	  
www.børnespecialisterne.dk	  	  	  

E-‐mail:	  kontakt@bornespecialisterne.dk	  	  
	  

	  


