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Hva skal vi snakke om?

• Barnehagen- en arena for utvikling og læring

• Motorisk utvikling 

• Selvstendighet og behov for hjelp

• Tilrettelegging i barnehagen

• Tilrettelegging av utedager og turer

• Samarbeid med barnehagen og andre lokale tjenesteytere



Barnehagen – en arena for utvikling og læring

Barnehagen skal ivareta barns behov for:

- Omsorg og lek

- Læring og allsidig utvikling 

- Medvirkning tilpasset barnets alder og forutsetninger

Deltakelse i et inkluderende fellesskap - med plass for alle



Barn og ungdom med dysmeli – en liten film

Er motorisk utvikling annerledes for deres barn enn for andre?

Har dere erfaringer med å legge til rette for lek og utvikling?

Kontakt med helsesøster, lege, fysioterapeut/ergoterapeut i 
kommunen?

Kontakt med dysmeliteam?

Motorisk utvikling
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file://sikt.sykehuspartner.no/data/SUNHF/SDS/Felles/TRS/5 Kommunikasjonsarbeid/c. Filmer,filmklipp/Team 1/Dysmeli 1-14 år.mp4


Lurt å tenke på ved hånd/armdysmeli

• Dysmeli i hånd/arm/ skulder vil kunne påvirke:

 Gripe, holde, slippe (finmotorikk)

 Støtte seg

 Henge etter armene

• Barnet finner ofte egne løsninger på å gripe, holde og håndtere leker mm

• Ved tverrgående (transversell) dysmeli er ofte armprotese aktuelt 

• Grepshjelpemidler /proteser– kan tilpasses til spesielle aktiviteter når 
barnet blir eldre



Barn er gode til å finne løsninger på utfordringer!

• Viktig at voksne støtter barnet i å finne løsninger

• Allsidig bruk av kroppen er viktig



Lurt å tenke på ved bendysmeli

Noen bruker protese/ spesialsko

Noen kan ha utfordringer med:

• Hoppe, hinke, løpe

• Balanse 

• Gå lange avstander

Viktig å få barnehagen som støttespiller så barnet kan

delta på lik linje med de andre



Selvstendighet og behov for hjelp

 Finne sine egne teknikker/ måter å gjøre ting på
 Dysmeli – smarte teknikker. En liten film

 Tilpasse omgivelsene

 Hjelpemidler / tilpasninger

 Ta imot hjelp når det trengs

 Bruke tid og krefter slik at det rekker til det som er ”viktig her i livet” – som å leke

https://www.youtube.com/watch?v=pcHUvJiMcn0


Tilrettelegging i barnehagen

• Gir omgivelsene mulighet for utvikling av selvstendighet?

• Er dørene barna skal kunne åpne lette å få opp? 

• Lett å få tak i ting i garderoben?

• Er fellesutstyr og leker plassert slik at alle får tak i det?

• Andre behov for tilrettelegging?

• Behov for ekstra hvile?



Uteplassen i barnehagen

Uteplassen skal være morsom og utfordrende for alle

• Underlaget – lett å bevege seg?

• Lekeapparatene - trenger de tilpassing? 

• Utnytte terrenget i stedet for sklie man klatrer opp i

• Ulike typer husker

• Gode tips:

Design er mangfold, idehefte fra Kommunenes Sentralforbund

Universell utforming av barnehage- og skolebygg (udir.no)

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/velferd/universell-utforming/Design-er-mangfold-F41-WEB.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/universell-utforming-av-barnehage-og-skolebygg/


Turer med barnehagen

• Planlegging og samarbeid  - turene skal passe for alle

• Komme fram til «base» hvor leken foregår?

• Tid for hvilepauser

• Gå hele veien eller bruke vogn deler av veien?
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Fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen

• Observere og vurdere motorisk utvikling, 

• Igangsette tiltak hvis nødvendig (stimulere, tilrettelegge), følge 
opp (spesielt ved overganger), 

• Være en fagperson og diskusjonspartner som kan formidle 
informasjon videre til personale i barnehage, skole etc.

• Hvor mye/ofte? Avhenger av grad av dysmeli, andre individuelle 
forhold, ressurser… 

• Ikke alltid leger eller andre spesialister vet nok om hva fysio- og 
ergoterapeuter i kommunen har for ”verktøykasse”



Nyttige nettsider:

• Lov om barnehager (Barnehageloven), hos Lovdata

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Utdanningsdirektoratet 2017

• Temahefte om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen, 
Kunnskapsdepartementet

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/tTemahefte/om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen.pdf


Forskning viser at de fleste barn med dysmeli klarer seg bra

Barna klarer seg bra, like bra som barn flest 

(Hermansson 2005, Ylimainen 2010, Michielsen 2011, James 2006, Johansen 2016) 

 Størrelsen/ omfanget på dysmelien hadde liten betydning for helserelatert 
livskvalitet (HRQOL) 

(Michielsen 2011) 

Uavhengig av protese eller ikke; barna klarte seg bra 

i skole og hverdagsliv

(Buffart 2007, De Jong 2012) 
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