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Høringssvar på budgetforslag for Kalundborg Kommune 2020, fra
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at afgive
høringssvar.
Foreningerne vil gerne rose Kalundborg Kommune for, at I i 2017 vedtog at oprette et Motorisk
Team, for at højne den motoriske udvikling blandt kommunens børn. En udvikling, der er essentiel
for et godt børne- og skoleliv. Vi ønsker derfor at opponere imod, at der i det nuværende
budgetforslag ikke afsættes midler til at forlænge eller permanentliggøre Motorisk Team, der
udløber med indeværende budget.
Evalueringen af indsatsen, som den fremgår af børne- og familieudvalgets eget referat, peger på,
at indsatsen har givet medarbejderne i skole- og dagtilbud bedre muligheder for at støtte børns
motoriske udvikling. Flere af de interviewede medarbejdere fra dagtilbudsområdet nævner i
evalueringsundersøgelsen, at de har fået konkrete redskaber, som har været lette at anvende i
dagligdagen. De adspurgte medarbejdere oplever, at de børn der er blevet arbejdet med, har
udviklet sig positivt. Børnene har lettere ved at indgå i aktiviteter, lege og undervisning. Samtidig
peger kommunens sundhedsplejerskers egen ’Status på sundhedstjenestens motoriske screening
af elever i 0. Klasser i skoleåret 2018/19’ på, at andelen af undersøgte børn, der ikke er motorisk
alderssvarende, er faldende – både i folkeskolen, samt private- og friskoler. Fra vores foreningers
side er vi bekymrede for, om denne positive udvikling risikeret, at blive sat over styr, hvis Motorisk
Team nedlægges. Dertil hæfter vi os med glæde ved, at Motorisk Teams fortsættelse efterlyses af
mange andre interessenter, bl.a. i høringssvar til dette budgetforslag.
I denne type sager er det vigtigt, at vi først og fremmest husker dem det handler om, i dette tilfælde
børn (desværre ofte udsatte børn når det drejer sig om motoriske vanskeligheder). For børnene er
det til tider lige netop en motorisk indsats, der skal til for at hjælpe dem videre i en positiv udvikling.
Dette ses bl.a. i disse to eksempler fra Motorisk Teams arbejde:
En terapeut fra Motorisk Team blev kaldt til en pige i dagplejen, der ikke ville gå, og sad passivt, og så til i
legerummet. Hun kunne stå og gå enkelte skridt, men brugte det ikke. Terapeuten mærker ved
undersøgelsen, at der er nedsat bevægelighed over hoften, hvilket hurtigt kan genskabes med
bevægelighedstræning (rotation over bækken). Herefter rejser pigen sig op og går, og har derfra kunne
fortsætte sin motoriske udvikling
En terapeut kommer ud til en dreng i børnehaven, som er meget urolig, og har svært ved at deltage i
børnehavelivet. Der er stærkt bekymring for, om han har adfærdsproblematik, koncentrationsbesvær eller
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andet, og der er overvejelser om at inddrage PPR. Drengen undersøges af terapeuten, der finder en massiv
nedsat styrke i de posturale muskler, hvilket passer godt sammen med, at han bliver urolig, når de skal sidde
i længere tid, og at han har svært ved at blive i lege med de jævnaldrende børn. Børnehaven og forældrene
går nu i gang med at sætte fokus på styrke i drengens dagligdag, og terapeuten vil følge op, så drengen
motorisk bliver klar til at komme i skole til sommer, og vil kunne indgå på en fornuftig måde i klasse- og
kammeratsammenhænge.

Slutteligt ønsker vi at tilføje, at vigtigheden af at Motorisk Teams fortsættes, understreges af, at der
ikke i Kalundborg Kommune, i modsætning til andre kommuner, er tilknyttet fys- eller
ergoterapeuter til PPR, der vil kunne gå ind og gribe de børn, der har brug for det.
Vi håber derfor, at byrådet vil genoverveje sine dispositioner og finde midler til Motorisk Teams
fortsættelse.
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