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Tilbud til børn med større mundmotoriske 
vanskeligheder  
 

 

Oralmotorisk team 

Teamet består af: 

Vibeke Forchhammer 

Ergoterapeut og Castillo Morales terapeut, Børneterapien Gentofte Kommune 
 

Maj-Brit Beckerlee 

Ergoterapeut og Castillo Morales terapeut, Børneterapien Gentofte Kommune 
 

Mette Christensen 

Logopæd og Castillo Morales terapeut, PPR Gentofte Kommune 
 

Nadia Kücükyildiz 

Tandplejer og Castillo Morales terapeut, Specialtandplejen Gentofte Kommune 
 

Liv Helledi Nielsen 

Fysioterapeut og Castillo Morales terapeut, Børneterapien Gentofte Kommune 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Hvis du har spørgsmål til teamet, er du velkommen til at kontakte Vibeke 
Forchhammer på vifo@gentofte.dk eller telefon 40 14 94 55. 
 

Oralmotorisk team har konsultationer mandage i tidsrummet 10-15 
 
Børneterapien ligger på Bank Mikkelsesn vej 16 A 2820 Gentofte. 

 

Oralmotorisk team 

mailto:vifo@gentofte.dk


 

Si quaedam nimisar  
dan pro antique missa 
dan prquart sec antique 
missa 

Forløb 

Et vellykket forløb i oralmotorisk team forudsætter, at der er personer i barnets daglige 

miljø, som har muligheder for at følge op på vejledningen. Det kan fx være forældre, 

pædagoger, ergo- og fysioterapeuter og logopæd. 

 

Et forløb hos Oralmotorisk team skal ansøges og bevilliges af barnets hjemkommune. 

Der er mulighed for forskellige typer af forløb. 

 

Et forløb indledes altid med en undersøgelse af barnet, hvor barnet observeres og 

undersøges under spisning, leg og kommunikation samt undersøges af tandplejer. Her 

deltager forældre samt gerne 1-2 relevante fagpersoner fra barnets hverdag. Forud for 

undersøgelsen skal forældre/fagpersoner udfylde spørgeskemaer samt sende relevante 

rapporter, fx fra hospital og logopæd. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at afklare, om det er relevant at barnet 
indstilles til teamet. 
 
Du kan læse mere om typer af forløb og hente henvisningsskema på vores hjemmeside 
boerneterapien.gentofte.dk under punktet ’Til kommuner’ 

Om oralmotorisk team 

Oralmotorisk team i Gentofte Kommune er et tilbud til børn med større mundmotoriske 

vanskeligheder. Teamet er tværfagligt og består af ergoterapeut, fysioterapeut, 

logopæd, tandplejer og tandlæge. 

 

Alle i teamet er uddannede Castillo Morales terapeuter. Castillo Morales konceptet er 

helhedsorienteret og bygger på den viden, man har om centralnervesystemets 

udvikling, plasticitet og dynamik samt barnets tidlige udvikling. Konceptet tager 

udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling set i et tværfagligt 

perspektiv. I konceptet arbejdes der med hele kroppen, ansigt og mund. Der kan evt. 

suppleres med ganeplader og andre former for stimulationshjælpemidler. 

 

I indsatsen anvender vi også andre metoder og tilgange som fx OPT (Oral Placement 

Therapy).  

 

Målgruppe 

Målgruppen er som udgangspunkt børn i alderen 0-12 år. 

 
Tilbuddet henvender sig til børn med vanskeligheder indenfor følgende områder: 

 

 Sutte-, synke- og tyggefunktion 

 Spise- og drikkefunktion 

 Savlen 

 Mimik 

 Kommunikation og tale (som følge af mundmotoriske vanskeligheder) 

 

 

 

 

http://boerneterapien.gentofte.dk/da/Til-kommuner/Oralmotorisk-team

