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Indledning 
Visioner og mål for Børneterapien 2014 er dels en evaluering af Visioner og mål for 2013 samt et kig fremad 

mod 2014 og endnu længere. Som det fremgår af det følgende har der været fuld fart på 2013, og 

Børneterapien har sammen nået mange mål samtidig med, at vi har fået flere opgaver og dermed er blevet 

flere børn, familier og personale i Børneterapien. Som en del af opnormeringen er Børneterapien blevet 

beriget med en seniormedarbejder, der gør hverdagen nemmere og gladere for os alle.  Tak for det. 

Året der gik - 2013 
I starten af 2013 lavede Børneterapien et fælles prioriteret indsatskatalog, som har ligget til grund for 

prioritering af årets aktiviteter. Indsatsområderne spændte fra mindre praktiske opgaver til store visionære 

tanker om fremtiden. Herunder nogle af årets højdepunkter samt nogle af de områder, som vi har arbejdet 

med i 2013 

OL 
 I september holdt Børneterapien for 3. gang OL med rekord mange deltagere. Både formiddagen med de 

mindste og eftermiddagen med de store sydede af aktivitet og glæde. 

CPOP 
I efteråret tog vi hul på CPOP-arbejdet efter en givtig kursusdag. Vi ser frem til at nyde godt af det 

tværgående arbejde, som allerede har givet stor effekt i Region Midt.  

Nyt ydelseskatalog 
Allerede i foråret tog en mindre arbejdsgruppe hul på at revidere Børneterapiens ydelseskatalog. Alle 

ydelser er blevet genovervejet og det økonomiske grundlag genberegnet ud fra Børneterapiens nye 

størrelse. Resultatet blev lancering af et flot ydelseskatalog i oktober med ydelser, som gerne skulle være 

nemmere at håndtere såvel for købere som for Børneterapien selv. En rigtig god bigevinst var, at det blev 

muligt at sænke timeprisen og gøre afregningsproceduren mindre kompleks. 

Nyt dokumentationssystem 
Gennem året har en arbejdsgruppe forberedt implementering af et dokumentationssystem, som lever op til 

formelle krav om sundhedsfaglig dokumentation og som samtidig samler dokumentation fra flere 

forskellige systemer i et og samme system. Det har været en længere proces indeholdende afdækning af 

arbejdsgange, beregninger, test af flere systemer, udfærdigelse af Business Case og ikke mindst teknisk 

installering. Sidstnævnte forsinkede processen, så vi først kunne tage hul på brug i januar 2014 – bedre 

sendt end aldrig. 

APV og trivsel 
I november lavede Børneterapien APV- og trivselsvurdering ud fra den anerkendende cafemodel. Arbejdet 

synliggjorde de mange, mange gode elementer, som Børneterapien bygger på og viste, at den 

gennemgribende udfordring aktuelt er pladsmangel grundet Børneterapiens eksplosive vækst gennem 

2013. Øvrige områder, der blev prioriteret som indsatsområder var spredning af lokaliteter, supervision 

knæ (og andre bevægeapparatslidelser), formel tid til dyberegående samarbejde samt tid og rummelighed.   



Supervision 
I efteråret blev supervision en del af onsdagens møderulleplan, så der er supervision i mindre grupper cirka 

hver 5.-6. uge. Dette fortsætter ind i 2014. 

EACD 
I september deltog Børneterapien på den årlige EACD-konference i Newcastle med en poster om tests. 

Deltagerne hjembragte ny viden og inspiration til Børneterapien, som har medført flere initiativer, der 

peger hen mod EACD 2014 i Wien og 2015 i København. Aktuelt pågår en spørgeskemaundersøgelse om 

familiecentrering hos de familier, hvis børn har cerebral parese, og vi er ved at afdække mulighederne for 

afholdelse af en cykelcamp.  

Tværfaglig opstart 
En arbejdsgruppe har udarbejdet en flot procedure for fælles opstart af fysio- og ergoterapi til 

Børneterapiens børn for blandt andet at styrke fælles mål og forældreinddragelse. Den nye procedure blev 

taget i brug hen over efteråret. Vi er dog udfordret i forhold til at have en alt for lang venteliste, der gør det 

svært at sikre fælles starttidspunkt. 

Velfærdsteknologi 
Sociale institutioner har i 2013 indgået i en afdækning vedrørende brug af velfærdsteknologi/social IT nu og 

i fremtiden. Det har været et spændende afsæt til en forhåbentlig kommende udvikling på området.  

Dyssegårdsskolen 
I slutningen af 2013 fandt Dyssegårdsskolen og Børneterapien sammen om et kommende fælles tiltag med 

fysio- og ergoterapeutisk indsats til indskolingen på Dyssegårdsskolen.  

Venteliste 
Ventelisten har været et gennemgående opmærksomhedspunkt og er det stadig. Trods kraftig udvidelse af 

personalegruppen, er der stadig op til 6 måneders ventetid på ergoterapi og lidt kortere på fysioterapi ved 

årets udgang. Ventelisten har fortsat topprioritet i 2014. 

Moderniseringsplan 
I sommeren 2013 blev det politisk besluttet, at Bank-Mikkelsens Vej skal gennemgå en gennemgribende 

restaurering og ombygning. På et heldagsmøde i december afdækkede Børneterapien, hvilke værdier, 

funktionaliteter og lokaler, der er ønskværdige for den fremtidige Børneterapi. Børneterapien ser med stor 

forventning frem til at få mere plads samt blive samlet under et tag, da der aktuelt bruges meget tid på at 

gå og flytte materialer mellem nummer 5, 11 og 25 og pladsforhold som nævnt er den største udfordring 

for kvaliteten i ydelserne, udvidelse af arbejdsområder, arbejdsmiljøet og nedbringelse af ventelisten. 

Udviklingsterapeuter 
Sommeren 2013 blev det besluttet, at omkonvertere ti timers ugentlig souscheffunktion til to gange fem 

timers udviklingsterapeuter for henholdsvis fysio- og ergoterapi. Det er forhåbentlig kun et af de første 

skridt på vejen i opprioriteringen af den faglige udvikling i Børneterapien. 



Samarbejdsparter 
Kontakt til samarbejdsparter har været højt prioriteret i 2013. Internt i Gentofte kommune er 

Børneterapien til stor glæde og gavn blevet en del af Sociale Institutioner og Familiepleje. Særligt har 

Børneterapien nydt godt af stort engagement fra SIFA og Økonomiafdelingen i forhold til årets mange tiltag 

samt en kæmpe stor administrativ hjælp fra Troldemosen og Lundø. Tak for det. Børneterapien har 

endvidere en plads i Sundhedsforum under BUF og har formelt samarbejde med Sundhedsplejen og Tale-

hørepædagogerne og Tranehaven ud over de mange institutioner og skoler, som Børneterapien har kontakt 

til gennem arbejdet med børnene.  

Eksternt har Børneterapien samarbejde med Geelsgårdskolen, Rødovres børnefysio- og ergoterapeuter, 

Børnecentret i Københavns Kommune, CPOP, Herlev Hospital, Helene Elsass Centret, Center for 

Hjerneskade, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter samt Fysio- og 

ergoterapeutuddannelserne på Metropol. Hertil kommer naturligvis samarbejde med de godt 15 

kommuner, som køber ydelser i Børneterapien. 

  



Evaluering af indsatsområder 2013 
Nedenstående skema anskueliggør evalueringen af indsatsområderne fra 2013.  Områder markeret med 

rødt har en forskel mellem vigtighed og tilfredshed på over 3 (score afgivet på en skala fra 1-10). Områder 

markeret med gult har en forskel på over 2 og områder markeret med grønt har en forskel under 2. 

Målingen er alene et fingerpeg, da der er sket stor forandring i personalegruppen grundet mange 

nyansættelser.  

Det gode arbejde 

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 2014 
 

APV 9,06 6,70 2,36 8,31 8244 -0,13 

Sociale arrangementer 7,71 7,47 0,24 8,00 6,44 1,56 

Personalegoder, ex massage 6,94 4,63 2,32 5,75 5,57 0,18 

Arbejdsmiljøprisen til 
børneterapien 6,63 6,08 0,55 5,29 6,42 -1,12 

Samarbejde  

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Networking 
hospitaler/kommuner/handic
aporganisationer/uddannelse
ssteder 9,57 3,92 5,65 8,76 6,13 2,63 

Samarbejde med  
Forvaltningen 8,69 3,82 4,87 8,38 6,79 1,60 

Samarbejde på tværs på 
Bank-Mikkelsens Vej 7,47 3,08 4,39 6,69 5,88 0,81 

Faglig udvikling  

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Fælles udviklingsplan 9,94 2,81 7,13 8,82 6,90 1,92 

Videreuddannelse af 
personalet 9,71 4,35 5,35 9,59 6,81 2,78 

Praksis for dokumentation 9,60 4,13 5,47 9,56 5,19 4,38 

Studerende 8,93 4,12 4,82 8,31 6,33 1,98 

Faglig sparring mono- og 
tværfagligt 9,69 5,94 3,75 9,41 6,35 3,06 

Adgang til litteraturdatabaser 8,73 3,31 5,43 8,19 2,88 5,31 

Udviklingsterapeuter 9,33 1,55 7,79 9,27 7,67 1,60 

Fundraising 8,40 2,73 5,67 7,50 4,92 2,58 

Videre implementering af ICF 8,50 5,07 3,43 8,06 5,53 2,53 

Deltagelse i 
forskningsprojekter 8,47 3,77 4,70 8,18 5,69 2,49 

Velfærdsteknologi 8,18 4,18 4,00 8,23 5,00 3,23 

Specialisering 8,53 4,73 3,80 8,53 6,69 1,84 



Interne kurser 9,47 6,40 3,07 9,18 6,38 2,80 

Deltagelse i internationale 
konferencer 7,87 4,77 3,10 7,76 7,38 0,39 

Ydelser  

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Revidering af ydelseskatalog 9,67 4,40 5,27 9,16 9,38 -0,19 

Tværfaglig opstart 9,33 3,64 5,69 8,88 6,00 2,88 

Ensartet kørselsregler uagtet 
hvor børnene træner 9,14 3,64 5,50 7,69 7,00 0,69 

Understøtte inklusion i 
folkeskolen 9,29 3,00 6,29 8,26 5,33 2,94 

Faste hold 8,00 4,29 3,71 7,33 6,00 1,33 

Udbud af kurser/undervisning 8,13 2,62 5,51 7,59 5,56 2,03 

Ydelser til brugere af øvrige 
sociale institutioner 7,75 4,00 3,75 5,92 5,64 0,28 

(Velfærds)teknologi 4,21 3,76 0,46 7,85 5,23 2,62 

Mere ude i børnenes nærmiljø 6,80 7,61 -0,81 7,25 7,38 -0,13 

Fysiske forhold 

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Lokaleforhold 9,40 4,75 4,65 9,94 3,82 6,12 

Egen PC til alle 8,50 4,25 4,25 8,60 5,00 3,60 

Skrivepladser til alle 8,27 4,64 3,62 8,47 5,53 2,94 

Bassin 8,38 4,00 4,38 8,67 4,50 4,17 

Træningsredskaber 9,30 5,93 3,37 9,13 6,56 2,56 

Udendørs legeplads 6,82 3,30 3,52 7,59 5,56 2,03 

PR  

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfreds
hed 
2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Medier, konferencer, 
seminarer, faglige foreninger 
mv.  8,63 5,33 3,29 8,47 7,88 0,58 

Hjemmeside 9,69 9,31 0,38 9,52 9,29 0,29 

Organisering  

Indsatsområde Vigtighe
d 2013 

Tilfredsh
ed 2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Nedbringelse af venteliste 9,80 3,93 5,87 9,18 5,82 3,35 

Registrering af 
ydelser/tidsforbrug 9,07 3,00 6,07 8,38 6,07 2,31 

Økonomi – muligheder for 
øget indtægt 9,15 4,60 4,55 8,36 8,07 0,29 

Normering 9,64 5,67 3,98 8,93 7,46 1,47 



Telefonbetjening 9,13 5,71 3,42 8,71 6,00 2,88 

Løn 9,27 5,04 4,23 9,18 6,56 2,61 

Administrative opgaver (alles) 9,50 5,80 3,70 8,71 6,35 2,35 

”Hushjælp” 8,00 4,00 4,00 8,71 9,35 -0,65 

Kalenderstyring 8,77 6,08 2,69 9,50 6,87 2,63 

Fælles kalender 8,50 7,00 1,50 9,12 7,44 1,80 

Teamorganisering 5,83 6,17 -0,33 6,40 5,80 0,60 

Visitationsteam 9,93 9,43 0,50 9,29 9,06 0,24 

Ledelse  

Indsatsområde Vigtighed 
2013 

Tilfredsh
ed 2013 

Forskel 
2013 

Vigtighe
d 2014 

Tilfredsh
ed 2014 
 

Forskel 
2014 
 

Struktur og planlægning 9,67 3,15 6,51 9,41 9,00 0,41 

Retningslinjer/procedurer 9,67 3,46 6,21 9,50 7,81 1,69 

MUS 8,81 2,21 6,60 9,41 8,71 0,71 

Beslutningsprocesser 9,31 3,29 6,03 9,38 8,93 0,45 

Opfølgning 9,60 3,92 5,68 9,47 9,06 0,41 

Synlighed 9,80 4,92 4,88 9,41 8,53 0,88 

Information 8,93 4,64 4,29 9,41 9,18 0,24 

At bringe kompetencer i spil 9,67 4,23 5,44 9,76 8,18 1,59 

Fælles vision 9,13 5,07 4,05 9,94 8,63 1,32 

Kreativitet og nytænkning 9,27 4,81 4,46 9,18 8,53 0,65 

Kontakt til andre kommuner 6,71 5,83 0,88 8,76 8,50 0,26 

Teambuilding 9,13 5,07 4,05 9,24 7,44 1,80 

Planlægningsdage 8,30 6,27 2,03 8,75 8,56 0,19 

Deltagelse i arbejdsmiljøkonf. 7,86 6,54 1,32 7,94 8,31 -0,37 

 

  



Indsatsområder fremadrettet 
Indsatsområderne er blevet evalueret på en fordybelsesdag i december 2013. I den forbindelse blev 

områderne opdelt i områder, der er afsluttet, områder, der overgår til drift med den opmærksomhed, som 

er påkrævet på et givet tidspunkt og områder, der vedbliver at være specifikke indsatsområder. 

Indsatsområdet ”pladsmangel, fysiske rammer” er Børneterapiens indsatsområde med afsæt i Gentofte 

Kommunes overordnede Strategiplan 2014. Indsatsområdet er behandlet såvel på APV i november som på 

fordybelsesdag i december 2013. 

 

Afsluttede indsatsområder, der genoptages ved behov 
 Revidering af ydelseskataloget 

 Ensartede kørselsregler 

 Ydelser til brugere af øvrige sociale 

institutioner 

 Mere ude i børnenes nærmiljø 

 Økonomi, muligheder for øget indtægt 

 Hushjælp 

 Fælles kalender 

 Visitationsteam 

 

Indsatsområder der overgår til drift med påkrævet opmærksomhed 
 APV 

 Sociale arrangementer 

 Personalegoder 

 Arbejdsmiljøprisen til Børneterapien 

 Networking 

 Samarbejde med forvaltningen 

 Samarbejde på tværs af Bank-Mikkelsens 

Vej 

 Studerende 

 Deltagelse i internationale konferencer 

 Medier, konferencer, seminarer og 

faglige foreninger 

 Hjemmeside 

 Normering 

 Teamorganisering 

 Struktur og planlægning 

 Retningslinjer og procedurer 

 MUS 

 Beslutningsprocesser 

 Opfølgning 

 Synlighed 

 Information 

 Fælles vision 

 Kreativitet og nytænkning 

 Kontakt til andre kommuner 

 Teambuildning 

 Planlægningsdage 

 Deltagelse i arbejdsmiljøkonferencer 

 

Specifikke indsatsområder fremadrettet 
De indsatsområder, som forsætter, er kategoriseret i under følgende emner: pladsmangel/fysiske forhold, 

faglig udvikling, dokumentation, organisering, velfærdsteknologi og tværfaglig opstart. Hvert område har 

sin egen handleplan i det følgende sammen med indsatsområder, der er kommet til 

 

  



Pladsmangel/fysiske forhold 
Pladsmangel er et højt prioriteret indsatsområde for 2014, da det har stor betydning for såvel kvaliteten af 
børnenes forløb, ventetiden på at komme i gang (4-6 måneder ved årets begyndelse) og arbejdsmiljøet i 
Børneterapien. Dette blev tydeliggjort ved APV og trivselsdialog i november 2013, hvor pladsforholdene 
scorede klart højest i forhold til udfordringer i arbejdsmiljøet såvel fysisk som psykisk. 

Indsatsområder overført fra 2013 
Nedbringelse af venteliste, Egen PC til alle, Skriveplads til alle, Bassin, Træningsredskaber, Udendørs 
legeplads 
 

SMART-mål/Vision  
Egen PC til alle: Ved indgangen til 2014 får alle terapeuter en IPAD, hvorfor der ikke er lavet mål for dette.  
 
Træningsudstyr: Der er indkøbt en større mængde træningsudstyr ultimo 2013, så dette målsættes ikke 
specifikt. 
 
Bassin: Inden marts 2014 er bassinet helhedsvurderet og der er truffet beslutning om den nære fremtid i 
forhold til grænseværdier og påkrævede reparationer 
 
Udendørs legeplads: indgår som en del af moderniseringsplanen 
 
Skriveplads til alle: Indgår som en del af moderniseringsplanen 
 
Plads nok og sammenhæng mellem lokaliteter: På lang sigt: indgår i moderniseringsplanen. 
På kort sigt: Der er inden medio 2014 fundet midlertidig løsning for lokalekapacitet i forhold til behov. 
Midlertidigt betyder frem til moderniseringsplanen.   

Interessenter 
Købere af Børneterapiens ydelser, Børneterapiens brugere og personale 

Ansvarlige 
MED og leder 

Plan 
Børneterapien indgår aktivt i moderniseringsplanen og afsøger muligheder for øvrige lokaler på området, 
herunder specifikt brug af rum i nummer 17. 

Handlig ved målopfyldelse   
Indvielsesfest 

Status  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Faglig udvikling 
Faglig udvikling får et godt skub i 2014 med iværksættelse af funktioner med udviklingsterapeuter.  

Indsatsområder overført fra 2013 
Fælles udviklingsplan, Videreuddannelse af personalet, Specialisering, At bringe kompetencer i spil, Interne 
kurser, Udbud af kurser/undervisning, Faglig sparring mono- og tværfagligt, Adgang til litteraturdatabaser 
Udviklingsterapeuter, Fundraising, Videre implementering af ICF, Deltagelse i forskningsprojekter, Faste 
hold, inklusion 

SMART-mål/Vision  
Der fastlægges følgende SMART-mål: 
 
Udviklingsplan/videreuddannelse af personalet: Inden udgangen af februar måned er der med baggrund i 
MUS lavet fælles udviklingsplan for Børneterapiens medarbejdere. 
 
Interne kurser: den 17.01.14 og 04.02.14 afholdes interne kurser i kognitiv udvikling samt sorg og krise v. 
Marianne Verdel. 
 
Faglig sparring/udvikling: Udviklingsterapeuterne laver mødeplan for de faglige møder fordelt over året 
med udgangspunkt i gruppens ønsker. 
 
Adgang til litteraturdatabaser: ?? 
 
Inklusion: Mulighed for fælles kursus på tværs af flere børneterapienheder undersøges i løbet af første 
halvår 

Interessenter 
Børneterapiens medarbejdere 

Ansvarlige 
Udviklingsterapeuter og leder 

Plan 
Der afholdes fortløbende faglige udviklingsmøder, hvor der følges op på de givne mål 

Handlig ved målopfyldelse   
Afsluttes ikke  

Status  den (dato):  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Dokumentation 
Dokumentation kommer til at fylde en del i 2014 i forbindelse med implementering af AVALEO. Der er såvel 
tale om faglig og organisatorisk dokumentation. 

Indsatsområder overført fra 2013 
Praksis for dokumentation, Kalenderstyring, Registrering af ydelser/tidsforbrug 
 

SMART-mål/Vision  
Der fastlægges følgende SMART-mål: 
 
AVALEO: Inden februar er AVALEO den daglige platform for planlægning, registrering og dokumentering af 
Børneterapiens arbejde. 
 
Faglig dokumentation: Inden udgangen af første kvartal har Børneterapien på personalemøder haft flere 
drøftelser af hvad, hvordan og hvor meget, der skal dokumenteres. 
 

Interessenter 
Børneterapien, samarbejdspartnere, kunder, Sundhedsstyrelsen 
 

Ansvarlige 
AVALEO-styregruppen, Casper, Ivan, Anne Lene og Hella 
 

Plan 
AVALEO er fast punkt på dagsordenen på onsdagsmøderne første halvår af 2014. Der holdes l’bende 
styregruppemøder. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato): 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Organisering 
Der er fortløbende behov for at tilpasse normering i forhold til venteliste, dog under hensyntagen til fysisk 
plads samt til, at det skal være muligt at oppebære et godt arbejdsmiljø samt høj faglig standard.  

Indsatsområder overført fra 2013 
Nedbringelse af venteliste, Administrative opgaver, Løn, Telefonbetjening 
 

SMART-mål/Vision  
Der fastlægges følgende SMART-mål: 
 
Venteliste: Sommeren 2014 er ventelisten rimelig for såvel fysioterapi som ergoterapi så længe det ikke går 
ud over arbejdsmiljøet og/eller den faglige kvalitet 
 
Administrative opgaver, herunder telefon: De administrative opgaver evalueres ved udgangen af 1. kvartal 
i forhold til AVALEO og behov for tilpasning. 
 
Løn: Der arbejdes videre med fastlagt lønstrategi. 
 

Interessenter 
Børneterapiens brugere og medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Fortløbende opmærksomhed 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status: 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Velfærdsteknologi 
Velfærdsteknologi er et overordnet prioriteret område i Gentofte Kommune 

Indsatsområder overført fra 2013 
Velfærdsteknologi 
 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien indgår i SIFA’s velfærdsteknologiske vidensgruppe og tænker velfærdsteknologi med i 
Moderniseringsplanen  
 
Børneterapien opstarter dialog med Helene Elsass Centret om Mitii  
 

Interessenter 
Børneterapiens brugere, øvrige institutioner i SIFA og på Bank-Mikkelsens Vej 
 

Ansvarlige 
Velfærdsteknologigruppen David, Pernille, Majbritt, Ivan og Hella 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato): 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Tværfaglig opstart 
Tværfaglig opstart har været under udarbejdelse i 2013 med henblik på at optimere familiecenteret tilgang, 
koordineret indsats og ejerskab hos forældrene.   

Indsatsområder overført fra 2013 
Tværfaglig opstart 

SMART-mål/Vision  
Tværfaglig opstart: I 2014 holdes opstartssamtaler på alle børn. Det er målet, at alle børn, der skal have 
både fysio- og ergoterapi starter op sammen senest sommer 2014. 

Interessenter 
Børneterapiens brugere og medarbejdere 

Ansvarlige 
De enkelte terapeuter – leder i forhold til at sikre sammenhæng 

Plan 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status den: (dato) 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



EACD 
Børneterapien har to gange deltaget i EACD og ønsker at deltage i Wien i 2014 samt i København i 2015. 
Begge steder med en poster og/eller andre former for aktiviteter. 

Indsatsområder overført fra 2013 
- 

SMART-mål/Vision  
EACD 2014: Børneterapien deltager med mindst to deltagere og en poster med udgangspunkt i 
undersøgelse af, hvordan forældrene oplever Børneterapien arbejde familiecentreret. Om muligt afholder 
Børneterapien cykelcamp i Wien op til EACD 2014 
 
EACD 2015: Børneterapien deltager med mindst 4 deltagere og fremlægger projekt om cykelcamp. 
Børneterapien deltager endvidere som besøgssted for konferencen. 

Interessenter 
Børneterapiens brugere og medarbejdere.  
 

Ansvarlige 
EACD-gruppen: Anne Lene, Vibeke, Karen Laura, Janne, Frida, Pernille og Hella 
 

Plan 
2014: 
Spørgeskemaundersøgelse december 213/januar 2014 
Opgørelse af data og udarbejdelse af abstract/poster februar 2014 
 
2015: 
Projektbeskrivelse for cykelcamp jan/feb 2014 
Dialog med evt. samarbejdsparter feb/marts 
Planlægning marts – juni 
Afholdelse juni (evt. oktober) 2014 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status: (dato): 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Dyssegårdsskolen 
Dyssegårdsskolen har ønkset at have fysio- og ergoterapi tilknyttet deres indskolingsafdeling i forhold til at 
screene børnene samt rådgive og vejlede lærere og pædagoger i forhold til sansemotorik og ergonomi. 

Indsatsområder overført fra 2013 
- 

SMART-mål/Vision  
Dyssegårdsskolen: Mindst et barn har rykket sig i forhold til skolegang med udgangspunkt i projektet efter 
20 uger. 

Interessenter 
Dyssegårdsskolen, andre skoler i Gentofte 
 

Ansvarlige 
Sofie, Louise og Hella 
 

Plan 
Sofie og Louise lægger 2X4 timer 20 uger fordelt på første halvår af 2014. Der evalueres 01.04.14 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status: (dato): 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 


