
Unikt træning*lbud *l børn over 16 uger med fysioterapeut  

Med stø(e fra Lions Hinnerup har Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus et unikt 
8lbud 8l børn med tendens 8l overvægt.   

Kender du et barn, 10-15 år +/- , der påvirkes af overvægt og motoriske vanskeligheder i let/ 
moderat grad. Et barn som foretrækker at sidde s8lle frem for at cykle eller spille bold med 
klassekammeraterne? Et barn hvis selvværd er påvirket at sin overvægt eller blot hvor barnet 
ønsker hjælp 8l at være mere ak8v. 

Vi har fået en helt unik mulighed, hvor vi kan 8lbyde træning og vejledning 8l børn. Lions Hinnerup 
stø(er projektet, så som udgangspunkt er forløbet gra8s for deltageren/familien.  

Hvad indeholde det? 

1 opstarts undersøgelse med snak og test.  
16 ugers træning a 55 min træning 2 x pr uge (8rsdag og 
torsdag kl 15:00)  
4 x træning hvor mor/far/ søskende eller anden poten8el 
træningsmakker er velkommen  
Halvvejs status og slut status  

🔸 Opstart uge 10 - 2021 🔸  

Hvem kan deltage 

Børn i alderen 10-15 år +/-  
Har et forhøjet/tendens 8l forhøjet BMI og/eller tendens 8l lavt ak8vitetsniveau  
Har en motorisk påvirkning i kroppen eller manglende tro på egne evner som begrænser i 
fysiskak8vitet i nogen eller væsentlig grad.  

Træningen vil foregå i Sundhedshusets træningslokaler og i nærmiljøet, græsplænen eller skoven.  

Mål  

Målet med projektet er selvfølgelig sved på panden og øget styrke i kroppen, men mest af alt er 
det at øge det enkelte barns selvværd og tro på egne evner, såvel fysisk som mentalt. 

• At det enkelte barn oplever glæde ved bevægelse og troen på han/hun kan. 



• At barnet får lyst 8l at dyrke mo8on, enten sammen med andre i foreningsregi, på egen hånd 
eller med famile/venner.  

• At barnet får en forståelse for sammenhæng mellem kost, mo8on og overvægt.  
• At barnets vægtøgning stoppes.   

Krav *l barnet / familien  
De(e er et for familien gra8s 8lbud, med stor tak 8l Lions Hinnerup. Men derfor er der også krav 8l 
møde deltagelse. Max 80% fravær, med mindre andet a]ales. Ellers vil der kommer egenbetaling.  
Barnet og familien deltager i undersøgelser og test, samt udfylder logbog over ak8viter i privat regi 
i nogen grad. 
Deltager i fysiske test, udholdenhed, styrke ben, arme, mave og ryg. Samt vægtmåling og cm mål.  

Alle GDPR regler overholdes, ingen orienteres om resultat af projektet uden jeres samtykke, ej 
heller fotografering uden jeres samtykke. Vi har tavshedspligt.  

Har I interesse? 

Skriv 8l kontakt@fyshs.dk hur8gst muligt, lav en beskrivelse af barnet, alder, højde, vægt og de 
udfordringer barnet og I som familie mærker, så vil vi hur8gst muligt vurdere om I kan få en plads 
på holdet.  

Vi ser frem 8l at høre fra jer, så vi kan få nogle gode 8mer sammen.  

Med venlig hilsen  
Fysioterapien Hinnerup Sundhedshus  
Nichlas, Masih og Mille  

mailto:kontakt@fyshs.dk

