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SCREENING

Forebyggende screening af syn, samsyn, hørelse 
og motorik sikrer de bedste forudsætninger for 
læring.
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På Randers Realskole har vi i flere år haft fokus på, at elevernes 
forudsætninger for at modtage undervisning er så optimale som 
muligt. Derfor har vi valgt også at gøre en indsats for elevernes 
motorik, samsyn og hørelse, så forudsætningerne for at modtage 
læring er på plads allerede fra start. 

Screening... ...sikrer god læring

drøfter undervejs i programmet, hvordan eventuelle udfordringer 
ses i dagligdagen. Munder det samlende billede af eleven ud i en 
træningsindsats er nødvendig, skaber vi fra skolens side kontakt til 
fagfolk, der kan varetage dette. 

Træningsindsatsen er ikke en del af selve screenings-programmet, 
og foregår derfor via egenbetaling. Der vil undervejs være tæt dialog 
mellem skole og hjem ligesom der også vil være forældredeltagelse i 
flere faser af programmet. Samarbejdet med hjemmet er, som i alle 
andre skolehenseender helt essentielt, da det er her den vigtigste 
træning foregår. I programmet indgår også den obligatoriske 
undersøgelse og samtale med skolens sundhedsplejersker.  

I denne folder beskriver vi vores indsats og præsenterer både vores 
ekspertteam, som foretager screeningen, samt andre udbydere af 
træning på området. 

I forbindelse med opstart af 0.klasse har vi fastlagt et screenings-
program, som eleverne gennemgår hen over året. Forløbet skal afklare 
eventuelle udfordringer, så initiativer kan iværksættes inden start i  
1. klasse, således at alle får de bedste forudsætninger for en god 
skolestart/skolegang. Skulle barnet senere hen have behov for at 
indgå i læse-løft er det vigtigt, vi har sikret os forudsætningerne er 
på plads inden, vi iværksætter løftet. En elev som fx har dobbeltsyn 
vil forsat have dobbeltsyn trods et intensivt fagligt løft – hvorfor der 
kontinuerligt ville være behov for flere løft.  

Programmet består først af en overordnet screening af motorik og 
syn. Skulle disse give indtryk af uklarheder, kontaktes hjemmet så 
et yderligere afklarende forløb kan iværksættes. Ved screening af 
hørelsen har vi, modsat de andre to områder, valgt at lave uddybende 
tests fra start. Fagfolk og primære voksne i elevens hverdag, 
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Sanse-motorik:
Screeningen opstartes i førskoleforløbet og udføres af sundheds-
plejerske, fysioterapeut og motorikvejleder i tæt samarbejde med de 
voksne, der ser eleverne hver dag. Herefter vil elever med behov for  
det få lavet udvidede tests med henblik på at afdække deres  
sansemotorik. Der vil ved mere specifikke tests være forældredeltagelse.

Hvis det samlede billede viser udfordringer, vil eleven blive tilbud et af  
3 følgende løft: 

• Hjemmetræning, hvor forældre og elev får opgaver,  
 som skal udføres derhjemme.

• Motorikhold, hvor eleverne mødes ca. 10 gange og i fællesskab laver  
 øvelser, som styrker motorikken. Der vil være motorik-lektier, som  
 skal laves imellem de ugentlige møder.

• 1 til 1 træning, hvor forældrene guides af fysioterapeut eller lign.  
 til en intensiv, daglig hjemmetræning.

Hørelse:
Vi har på skolen valgt at udvide den obligatoriske undersøgelse 
af elevens hørelse, således den afdækker flere aspekter af den 
individuelle lydopfattelse. Disse tests foretages af Sundhedsplejerske 
Helen N. Rasmussen. Det vurderes herefter om eleven har behov for 
træning, og om der vurderes behov for henvisning til ørelæge. Der er 
forældredeltagelse ved denne undersøgelse.

Syn:
Sundhedsplejersken foretager ved den obligatoriske undersøgelse en 
synstest samt mindre test af elevens samsyn. Skulle disse give indtryk 
af uklarheder henvises til yderligere udredning enten via øjenlæge, hvis 

Motorik, hørelse... ...syn og samsyn

tvivl om synsstyrken, eller til neuro-optimetrist Mogens Henriksen, 
som på skolen laver en udvidet test af samsyn. Findes der indikation for 
det, henvises eleven til et træningsforløb for at rette op på eventuelle 
udfordringer. Der er forældredeltagelse ved denne undersøgelse.

Det er igennem hele screeningsprogrammet vigtigt, at hensynet 
til eleven kommer først. Derfor vil der kontinuerligt undervejs 
være en meget tæt dialog mellem de fagprofessionelle og skolen, 
således alle elever får optimale muligheder for at profitere af 
screeningsprogrammet. 

Ansvaret for koordinationen af programmet varetages af skolens 
fysioterapeut Lotte Krebs og afdelingsleder Jan Frederiksen.
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Jeg er uddannet neurooptometrist og har arbejdet med samsyns-
problemer og optræning af disse siden 1988. Jeg er indehaver af 
synsplejeklinikken.dk som har en afdeling på Randers Realskole  
og i Nyt Syn, Auning. 
 
Screening af syn og samsyn
Udvidet screening af samsynet består af forskellige målinger og 
undersøgelser, der til sidst munder ud i en konklusion.

Screeningen består af: 

• Øjenbevægelses kontrol 
• Hvor skarpt ser dit barn på afstand og tæt på 
• Undersøgelse for nær/lang-synethed og bygningsfejl 
• Undersøgelse af samsynet på afstand og tæt på 
• Undersøgelse af dybdeskarphed (3D) 
• Øjenkoordinations test 
• Læsestrategi test

For at have et godt syn, er der forskellige faktorer, som skal spille 100 
% sammen. Det vigtigste er, de to øjne kan indstilles nøjagtigt ens, så 
begge øjne betragter det samme bogstav samtidig (samsyn). Derefter 
skal øjnene kunne stille skarpt på bogstavet, så dette ses tydeligt. Til 

Synsplejeklinikken

sidst skal øjnenes pupiller indstille sig for at opnå en stor kontrast. 
Dette samarbejde kaldes for nærrefleksen. Enhver unøjagtighed i dette 
system nedsætter kvaliteten af det sete, og hjernen skal bruge unødig 
energi for at omsætte og forstå det.

I forvejen bruger nærrefleksen meget energi. Så hvis et barn har 
problemer med nærrefleksen, bliver barnet ofte træt og ukoncentreret. 
Nogle gange får barnet hovedpine eller kan føle svimmelhed. Ofte 
bliver det sete sløret og uklart, og kan i nogle tilfælde stå dobbelt. Alt i 
alt bliver læsningen langsom og svær at forstå.

Det er muligt at træne nærrefleksen Dette sker ved en lang række 
kontrollerede øvelser, der alle individuelt er tilpasset det enkelte barn.

Ofte er en stressreducerende nærbrille nødvendig i forbindelse med  
synstræningsforløbet. Den kan også være en stor hjælp efter synstræ- 
ningen er slut. Nærbrillen reducerer øjnenes spænding. Når spændingen 
mindskes, bliver der mere energi til at forstå det sete, koncentrationen 
øges og hovedpinen mindskes eller forsvinder. En nærbrille kan 
afhjælpe symptomerne - synstræning fjerner årsagen til dem. 

Jeg er en af udbyderne af træning af samsyn. Eleverne kan gå til kontrol 
ca. hver 2. eller 3. uge på Randers Realskole eller ved ønske i Auning, hvor 
jeg har forretning.

Mogens Henriksen 
Synsplejeklinikken.dk 
Tlf. 86 48 11 22
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Nyt Syn Torvegade er en selvstændig ejet butik, hvor indehaverne er Steen 
Guldager og Annie Hvass Munk. Hanne og Annie, som begge er uddannet 
neurooptometrister, udgør det team, I vil møde med jeres barn. 

Hver gang man ser, så involverer det ikke mindre end 12 øjenmuskler, 
3 hjernenerver og to nervesystemer.  De fleste regner med, at dette 
fungerer optimalt hele dagen, men det er ikke altid tilfældet. Mange kan 
opleve, det kan være svært at læse, når teksten er dobbelt, har skygger 
på, når bogstaverne hopper eller hvis det er svært at se forskel på b 
og d. Øjnene kan springe rundt i teksten, så man er nødt til at holde 
fingeren på linjen, hvilket kan forringe læsehastigheden. 

Det kan desuden medføre nedsat koncentration samt give hovedpine 
og trætte øjne. Nogle kan have svært ved at sidde roligt og rucher 
rundt på stolen, andre har svært ved at gribe eksempelvis en bold, og 
andre igen kan have problemer med balancen. Heldigvis kan øjnenes 
samarbejde trænes op med en lang række kontrollerede øvelser, der er 
tilpasset det enkelte barns behov.

En undersøgelse af synet og samsynet hos os foregår i vores butik. Efter 
undersøgelsen vil vi komme med en konklusion.

Nyt Syn, Torvegade

Undersøgelsen består af:

• Læsetest

• Øjnenes bevægelsesmønster

• Dybdeskarphed

• Balance

• Synsprøve – er barnet langsynet/ nærsynet/ er der bygningsfejl

• Test af samsynet

Ved en nedsættelse af synsskarpheden hos børn under 10 år, vil vi 
til enhver tid henvise til en øjenlæge jævnfør sundhedsstyrelsens 
retningslinjer på området.

Annie Hvass Munk 
Nyt Syn, Torvegade 
Tlf. 86 41 40 00
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Jeg arbejder på deltid som lektor på Via University College, Pædagog-
uddannelsen, Aarhus. Derudover har jeg en klinik, hvor jeg laver 
sansemotoriske vurderinger og træningsprogrammer. Min baggrund for 
at tilbyde sansemotorisk screening er, at jeg er uddannet sygeplejerske 
og sundhedsplejerske, har en Master i Børne- og ungdomskultur og 
Sundhedsantropologi. 

Igennem de sidste 12 år har jeg efteruddannet mig inden for området 
børn med sansemotoriske vanskeligheder. Jeg har taget et årskursus 
i sansemotorik på Vends Motorik- og Naturskole, et kursus i at udføre 
sensorisk profil og Movement ABC-test hos Via University College, 
Holstebro, samt uddannet mig på Center for udvikling, læring og trivsel/
Ordblindeklinikken i Hellerup igennem tre år. Desuden har jeg deltaget 
i Kjeld Johansens lydbehandlingskurser og har ret til at behandle ud fra 
hans principper og hans træningsprogram. Endelig har jeg en Alkalærer-
uddannelse hos Erik Vierø Hansen.

Jeg deltager i den motoriske screening, sammen med skolens fysio-
terapeut, de tilknyttede sundhedsplejersker og skolens motorik- 
vejleder. Her vil børnene i grupper på 8 lave øvelser sammen med 
deres primære pædagog. Vi er til stede og iagttager forløbet. I det 
fagprofessionelle team vurderer vi sammen med de primære voksne 
omkring eleven, om der er behov for nærmere tests eller undersøgelser.

Lyd og sansemotorik

Er behovet der, tager vi udgangspunkt i 
Movement ABC-testen. Her undersøges 
finmotorik, grovmotorik, stabilitet og 
balance samt boldfærdigheder igennem 
standardiserede øvelser. Det kan 
også komme på tale at lave en såkaldt 
Sensorisk profil, hvor barnets generelle 
sanseopfattelse, sansebearbejdning og 
sansereaktion undersøges. 

Derudover står jeg for screening af hørelse. Her vil jeg igennem en 
audiometertest undersøge hørelsens dynamik, som er forskellen 
i decibel mellem den audiometertestede høretærskel på den ene 
side og hørelsens audiometertestede ubehagsgrænse på den anden 
side. Hørelsens dynamik giver en god indikator for, hvordan barnet 
lydopfatter i en læringssituation samt om der er tale om lydfølsomhed 
(Hyperacusis), hørenedsættelse m.m. 

Jeg undersøger desuden om hørelsen er ens på begge ører på alle 
frekvenser, den såkaldte samhørelse. Dette har betydning for den 
sproglige udvikling samt læse- og stavevanskeligheder, bl.a. om 
barnet er i stand til at høre bogstavernes lyde, endelser og stavelser. 
Jeg undersøger den lateralisering barnet har, med henblik på at 
undersøge, hvilken side barnets auditive center sidder i, da der skal 
være overensstemmelse imellem det og barnets valg af dominerende 
hånd/fod. Desuden laver jeg en dikotisk lytte-test, der måler evnen til at 
separere lyde i de to ører. 

Andre undersøgelser kan komme på tale, hvis der er behov for det. Jeg 
vurder selvfølgelig også om, barnet bør henvises til en ørelæge eller om 
der kan anbefales, hørelsen lydtrænes. 

Skulle barnet have behov for et intensiv træningsforløb af enten lyd eller 
sansemotorik tilbyder jeg dette i privat regi.

Helen N. Rasmussen 
Sansemotorisk undersøgelse 
Tlf.: 4226 6722
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Jeg har gennem mere end 20 år været tilknyttet Randers Realskole,  
og har de sidste 10 år været koordinator af skolens screeningsprojekt 
sammen med afdelingsleder Jan Frederiksen. 

Jeg skal sammen med de øvrige eksperter sikre, at der ligger 
velkvalificerede faglige begrundelser bag hvert et tiltag, vi iværksætter 
- samtidig med vi har ”det hele barn” i fokus. Min opgave, sammen 
med skolens personale, er at koordinere indsatserne, så eleven får 
så optimalt et forløb som overhovedet muligt. Samtidig står jeg for 
kommunikationen eksperterne og skolen imellem, således alle arbejder 
sammen for at skabe de bedste forudsætninger for elevens udvikling. 

Vi tilbyder i FysioDanmark Randers også sansemotoriske trænings-
forløb til de børn, der måtte have behov for det. Vi har dygtige 
børnefysioterapeuter ansat til at varetage dette, og har også inhouse 
klinik på skolen, så træning kan foregå i forlængelse af skoledagen.

Jeg deltager i den motoriske screening af børnene og vil løbende 
undervejs have dialog med både børn og forældre. Jeg koordinerer  
ved behov opstart af et træningsforløb hos FysioDanmark Randers,  
så elev og forældre føler sig i trygge hænder hos os.

Koordination... ...fysioterapi

Lotte Krebs 
Fysioterapeut og koordinator 
FysioDanmark Randers 
Tlf.: 4161 7646 / 8642 9061
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Randers Realskole 
Jensen Wærums Allé 3 
8900 Randers C

Skolens kontor: 87 12 32 30 
e-mail: info@randersrealskole.dk

www.randersrealskole.dk

Koordinator for screeningsprogrammet:

Skolens fysioterapeut Lotte Krebs og 
afdelingsleder Jan Frederiksen, 
Tlf. 2121 6642, e-mail: jan@randersrealskole.dk


