
Jeg er uddannet fysioterapeut i juni 2017 fra Metropol, og har gennem uddannelsen en del erfa-

ring med børn blandet andet fra mit arbejde i Sydafrika og Thailand. Jeg synes børneterapi og 

børns udvikling er utrolig spændende og har derfor arbejdet for at vinkle min uddannelse i 

denne retning. Jeg er uddannet Sansemotorisk konsulent i efterår/vinter 2017. 

Tryghed, motivation og leg er stikord jeg bygger min træning op omkring. Det er vigtigt for mig 

at skabe trygge rammer i klinikken, så barnet kan udfolde sig. Motivation er en afgørende faktor 

for motorisk indlæring og derfor er ”træning” erstattet med ”leg”. Jeg ser tydeligt hvordan en 

kreativ og legende tilgang til træningen øger motivationen for at lave sine øvelser. Samme krea-

tive princip implementerer jeg så vidt muligt også, når jeg træner med voksne i min klinik Ny 

Ellebjerg fysioterapi.  

Jeg har arbejdet med mikrofodbold 0-4 år, Tumlehold hos Familieidræt, har gennem mange år 

været træner for børn som kører på ethjulet cykel. Endvidere omhandlede mit bachelorprojekt 

om børns balance i forhold til virtual reality.  

Ved siden af Sanse Motorik-konceptet er jeg selvstændig i Ny Ellebjerg Fysioterapi og fysiotera-

peut for det Danske Landshold i Unicykel. 

CV for børneterapi

2 måneder i Thailand for Raindrop Foundation – børn og unge mellem 0-22 år. 1. juli – 1. sep 

2017 

2,5 måned i Cape Town, Sydafrika – børn i alderen 5 måneder til 4 år  

Videnskabelig artikel om børn og virtual reality i samarbejde med Derek Curtis 2017 – fortsat 

Co-vejleder på VR projektet for bachelorgrupper efterår 2017 og forår 2018.  

Tumlehold hos Familieidræt 3-4 år: 2. januar 2017 - fortsat  

Microfodbold  0-4 år hos BK Union:  januar 2017 - fortsat  

Træner for børn og unge, som kører på ethjulet – 2007 – 2013 

Elsassfondens cykelskole i september 2017

Kurser: 

Alle børn bevæger sig i skolen - september 2017

Sansemotorisk konsulent – efterår/vinter 2017


