
     

    

       
 

I samarbejde med SPAREKASSEN SJÆLLAND arrangeres 
Foredrag med Connie Nissen, Børneergoterapeut 

 
Sparekassen Sjælland ønsker bl.a. at støtte uddannelse. Det skal være med til at sikre at 

børn og unge får en solid uddannelse af bygge fremtiden på. Vi mener ikke at leg bare er 

leg. Det er også afgørende for vores børns indlæringsevne og motorik. 

En glad krop kan være med til at sikre en bedre kropforståelse. Med en god kropforståelse 

har børn lettere ved at lære, de fungerer bedre socialt og har en større tro på sig selv. 
 

Foredraget omhandler børn, 0-5 år, i Område Nord, d. 24. april 2017 kl. 
18.30 – 21.15, dørene åbner kl. 18. 
  

Sted: Storrum B på Holmegaardskolen i Fensmark 

Pris: 75 kr. pr. person 

   

Foredraget vil have fokus på små og større børns trivsel og deres behov for at bruge 

kroppen og hjernen samt om gode relationers betydning for børn:  

 

Om motorik og motivation, sansning og samvær v.  

Børneergoterapeut Connie Nissen 
 

Det kræver ingen forudgående kendskab til emnet – men foredraget vil give deltagerne god 

viden om vigtigheden af at skabe motorisk samvær med børn. 

   

Foredraget giver svar på:  

 

 Sansemotorik, hvad er det? 

 

 Hvad vil det sige at ”være ubrugt” i sanse-motorisk forstand – og hvordan kan det 

være at man som kærlige forældre og bedsteforældre kan komme til at stå i vejen for 

børns gode motoriske udvikling?  

 

 Hvordan tackler vi at børn er så forskellige - når vi taler om sansemotorik? 

 

 Hvad gør vi mon bedst, hvis børn bliver virkelig rasende – nærmest helt ”ude af sig 

selv”? 

 

 Hvad betyder sensorisk tolerance – og hvad har det med børns humør at gøre? 

 

 Når børn har nedsat kontrol over kroppen, får det mange voksne til at skælde ud! – 

kom og hør, hvad vi kan gøre i stedet for at skælde ud? 

 

 Hvad betyder gode relationer for børns udvikling og for deres hjerner – og hvad kan vi 

alle gøre, for at øge børns trivsel, med fokus på tilknytning og gode relationer? 

 
 

 



Tilmelding foregår via Mobilepay til Sif, tlf. 28497174 

 

HUSK AT SKRIVE FULDE NAVN PÅ DELTAGER SAMT ANTAL DELTAGERE.  

 

Sidste tilmeldingsfrist d. 24.04.2017, kl. 12.00  

 

OBS der er plads til 100 personer, efter først til mølle princippet. Tilmelding er bindende.  

 

Der er mulighed for at købe sodavand, kaffe og kage. 

 

Ved spørgsmål, kontakt Sif, 28497174.  

 

Sparekassen Sjælland tilbyder at refundere billetprisen. Mere information om dette gives på 

dagen.  

 
               Mange hilsner fra 

 

Forældreforeningen i Mælkebøtten 


