Præsentation

Undervisningsrelateret terapi

Individuel terapi

På Lysholm er vi tre fysioterapeuter og to
ergoterapeuter, som tilbyder træning ud fra
en faglig vurdering af den enkelte elevs behov.
Alle elevers behandlingsbehov vurderes
løbende med ekstra fokus på skolestarterne.

Undervisningsrelateret terapi kan bl.a. være:

Den individuelle træning tilbydes de elever der
efter terapeuternes faglige vurdering har størst
behov herfor. Eleverne modtager 2 timers
individuel behandling pr. uge.








Vejledning i forflytninger
Vejledning af elevernes udgangsstilling
ved aktivitet og hvile
Løbende tilpasning af skolemøbler
Løbende tilpasning af hjælpemidler
Vejledning af personalets
arbejdsstillinger
Vejledning af elevens dagligdags
funktioner (ADL)










Sansemotorisk træning
Funktionstræning
Styrketræning
Kredsløbstræning
Sansestimulation
Udspænding/mobilisering
Forflytninger
ADL (dagligdags funktioner f.eks af–/
påklædning)

Genoptræningsplaner
Hvis et barn bliver opereret og bliver
udskrevet med en genoptræningsplan (GOP)
tilbyder vi genoptræningen på skolen.
Hverdagen
Alle teams har en terapeut tilknyttet, og vi
deltager i forskellige undervisningsrelaterede
aktiviteter i løbet af ugen som f.eks:








Rytmik
Udeskole
Bevægebånd
Svømning
Cykling
Idræt
Yoga

Holdtræning
I løbet af ugen tilbyder vi forskellige hold.
Hvert hold er målrettet en specifik
børnegruppe. Holdene er:






Danse hold (kørestols dans)
Løbe hold (mellemtrin og udskole)
Motorik hold (indskolingen)
Team Lysholm (fritids tilbud alle trin)
Innowalk hold (kørestolsbrugere)

Samarbejdspartnere

Venlig hilsen
Ergoterapeut Signe Biering Folkersen
Ergoterapeut Marianne Gjesse Hansen
Fysioterapeut Lotte Bachmann Mens
Fysioterapeut Katrine Elling Kjeldsen
Fysioterapeut Malene Bro Lund
Tlf.: 4631 7307

Ergo- og
fysioterapi på
Fjordskolen,
Lysholm

Gennem hele skoleåret har vi et tæt
samarbejde med forældre, det pædagogiske
personale og ledelse på skolen. Desuden har vi
kontakt til talepædagoger (PPR),
ergoterapeuter, fysioterapeuter og
sagsbehandlere i hjemkommuner,
boinstitutioner, speciallæger, ortopædkirurger
og bandagister.
Vi deltager også ved elevkonferencer og
netværksmøder ved de børn der modtager
individuel terapi.
Er der særligt behov deltager vi ved
ambulante kontroller på hospitaler.
Opstart på Lysholm
Når et barn er blevet visiteret til Lysholm,
deltager vi ved overleveringsmødet med
børnehaven.

Fjordskolen Lysholm, Hyrdehøj 5
4000 Roskilde

