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Sådan arbejder viDAGSKOLEN
TERNENS

BEHANDLINGS- 
YDELSER

På	Dagskolen	Ternen	og	på	Natursko-
len	arbejder	vi	med	Neurosequential	
Model	of	Therapeutics	(NMT)	som	
grundlæggende	metode	og	arbejder	
med	børns	egne	narrative	situationer	
og	forståelse	af	kompetencer.		 
Vi	prøver	at	være	nysgerrige	og	iden-
tificere	de	mønstre	og	strukturer,	der	
er	opstået	omkring	vores	elever,	som	
kan	være	værdifulde	at	forstærke	eller	
vigtige	at	prøve	at	udvikle	nye	mere	
hensigtsmæssige	tilgange	til.

Det	er	denne	pædagogiske	tilgang	 
vores	behandlingsydelser	tager	sit	
afsæt	i.	Vi	tror	på,	at	mennesker,	der	
bliver	mødt	i	deres	behov	af	andre	
mennesker,	der	har	et	roligt	nerve-
system	med	forståelse	og	udgangs-
punkt	i	deres	behov,	kan	hjælpe	til	at	
udvikle	nye	reaktionsmønstre	og	få	
dæmpet	nogle	af	de	uhensigtsmæs-
sige	strategier,	de	har	udviklet	i	deres	
hidtidige	liv.

Det	er	i	vekselvirkningen	imellem	tillid	
til	mennesket	og	nysgerrigheden,	at	

der	kan	opstå	nye	forståelser	og	ind-
sigt,	som	i	det	enkelte	menneske	kan	
bidrage	til	nye	mønstre.	Dét	at	skabe	
nye	fortællinger	om	egen	formåen	og	
muligheder	er	et	væsentligt	omdrej-
ningspunkt	i	vores	behandlingsydelser.

Brugen	af	den	fysiske	ramme	på	
Smidstrup	Farmen	med	den	hyggelige	
have	og	dyrene	bidrager	positivt	til	
denne	proces.	Samspillet	imellem	det	
professionelle	personale,	personen	
eller	familien	der	skal	hjælpes	og	
naturen	og	dyrene,	foregår	ud	fra	en	
tilgang	tilpasset	til	behovet	og	kan	
variere	fra	samtaler	til	øvelser	og	san-
sestimuli.	Det	hele	er	tilpasset	til	at	
give	passende	forstyrrelser	og	skabe	
processer,	der	giver	den	bedste	forud-
sætning	for	udvikling.

På	den	måde	ønsker	vi	at	motivere	
den	enkelte	og	styrke	mulighederne	
for	at	kunne	nå	den	næste	milepæl	i	
zonen	for	nærmeste	udvikling.
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Hvem benytter sig  af behandlingsydelserne?
Ydelserne	er	i	sin	tid	udviklet	til	børn	i	
den	skolepligtige	alder	med	store	 
socio-emotionelle	udfordringer,	men	vi	
har	over	tid	erfaret,	at	også	børn	fra	det	
ikke	specialiserede	område	kan	have	
gavn	af	vores	tilbud.	Derfor	deler	vi	
målgrupperne	i	de	to	områder:

Specialområdet
•	 Børn	og	unge	med	sociale,	følelses-,		
	 udviklings-	og	adfærdsmæssige	 
	 vanskeligheder. 

•	 Børn,	unge	og	voksne	med	diagnoser
	 inden	for	eksempelvis	ADHD,	ADD,		
	 autismespektrum	forstyrrelser,	sanse-	
	 forstyrrelser	og		tilknytningsforstyrrelser.	
 
Almenområdet
•	 Børn	i	alderen	3	-	15	år,	som	har	brug		
	 for	en	ekstra	indsats	og	som	skal	lære	
	 at	risikovurdere	og	passe	på	sig	selv.

•	 Familier	med	børn,	der	har	udfordrede		
	 situationer	og	familier,	der	har		 	
	 været	igennem	en	svær	periode	med		
	 sygdom,	sorg	eller	lignende	trauma-
	 tiske	episoder.

Vores	behandlingsydelser	helbreder	ikke	
diagnoser.	De	bidrager	til	at	afhjælpe	
nogle	af	de	afledte	vanskeligheder	og	
opbygge	strategier	til	at	håndtere	dem.	

De	samtaler,	øvelser	og	forløb,	vi	til-
byder,	kan	nemt	differentieres,	så	den	
samme	opgave	kan	tilpasses	de	enkelte	
deltageres	færdigheder	og	udgangs-
punkter.	Derudover	giver	inddragelse	
af	dyr	og	natur	i	behandlingsaspekter	
muligheden	for	at	udfordre	deltagernes	
sociale	kompetence.	

Man	vil	blive	udfordret	på	relationer,	
både	mellem	mennesker	men	også	mel-
lem	deltageren	og	det	enkelte	dyr.
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Børn	skal	ikke	skærmes	fra	fald,	sam-
menstød,	skarpe	redskaber	eller	farlige	
elementer	men	i	stedet	lære	at	omgås	
det.	Børns	leg	med	risikofyldte	aktiviteter	
styrker	deres	motorik	og	psykiske	udvik-
ling	og	modvirker	angstrelaterede	lidelser	
i	voksenlivet.

Risky	play	er	en	struktureret	leg	med	
risikofyldte	aktiviteter.	Forskningen	peger	
på,	at	der	er	sammenhæng	mellem	børns	
muligheder	for	at	udforske	omgivelserne	
i	risikofyldt	leg,	at	mestre	”det	farlige”	og	
undgå	angst	og	forbier	i	voksenlivet.

Målgruppe
Risky	Play	er	for	børn	i	alderen	3	-	15	år,	
som	har	brug	for	en	ekstra	indsats	for	at	
fremme	den	naturlige	omgang	med	det	
skræmmende.	Risky	play	er	både	for	”de	
vilde	børn”,	som	skal	lære	at	risikovur-
dere	og	passe	på	sig	selv,	så	de	igennem	
deres	handlinger	ikke	udsætter	sig	selv	
for	store	konsekvenser	samt	de	forsigtige	
børn,	der	skal	lære	at	udforske	sig	selv	på	
en	tryg	måde.

Risky Play
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Hvor/hvem
Afhængig	af	alder,	målsætninger	og	
behandling,	så	vil	Risky	play	foregå	i	
naturen	og	med	Smidstrup	Farmen	som	
base	i	trygge	omgivelser	og	med	voksne	
til	at	hjælpe	og	guide	i	legen.

Hvordan
Det	er	holdbehandling/-træning	og	på	
holdet	kan	der	være	fra	3	-	8	børn.	In-
den	opstart	afholder	vi	en	samtale	med	
forældre,	barn	og	eventuelt	sagsbe-
handler,	hvor	vi	forventningsafstemmer	
forløbet.	Efterfølgende	opsættes	mål	
og	delmål	for	forløbet,	som	vil	være	de	
reelle	behandlingsmål.	Selve	forløbet	
tilpasses	barnet	og	dets	udfordringer	
og	vil	i	gennemsnit	være	mellem	15	-	
30	lektioner	af	45	minutter.

Risky	play	tager	udgangspunkt	i	disse	6	
elementer:

1. Leg med store højder
Klatring	på	sten,	klipper	og	træer,	gerne	
kombineret	med	spring	ned	derfra.	Le-

gen	opfattes	af	børnene	som	risikofyldt	
med	mulighed	for	fald,	en	blanding	
mellem	spænding	og	frygt	–	at	risikere	
at	tabe	kontrol.	Knubs	accepteres.
Mulige	funktioner:	Barnet	udvikler	
muskelstyrke	og	udholdenhed,	erfarin-
ger	med	for	eksempel	dybde,	form	og	
størrelse.

2. Leg med høj fart
Høj	fart	i	løb,	på	cykel	ned	af	en	stejl	
bakke	eller	i	sving.	Børn	håndterer	fart	
med	risiko	for	sammenstød	og	knubs	
som	en	naturlig	del	af	aktiviteten.
Mulige	funktioner:	Forbedring	af	per-
ceptionen	i	relation	til	dybde,	bevægel-
se,	størrelse	og	form	samt	fysisk	styrke	
og	udholdenhed
Anti-fobisk	effekt:	Følelse	af	spænding	
og	positive	oplevelser	og	følelser.

3. Voldsom leg
Balance	mellem	leg	og	kamp.
Mulige	funktioner:	Fysiske	tumlelege	
stimulerer	barnet	fysisk	og	socialt.	For-
ståelse	for	hierarki,	sociale	signaler	og	

Risky Play - fortsat
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manipulation.	Barnet	lærer	at	håndtere	
aggressive	følelser	og	oplevelser.
Anti-fobisk	effekt:	Uforudsigelige	lege	
med	forskrækkende	elementer	som	
lyd	og	effekter	kan	reducere	angst	for	
forestillede	situationer.	Også	legens	
sociale	aspekter	er	en	positiv	effekt	for	
at	undgå	sociale	fobier.

4. Leg hvor børnene kan blive ”væk”
At	være	væk	fra	de	voksne,	på	egen	
hånd	og	på	ukendte	steder.
Mulige	funktioner:	Selvstændighed	
Anti-fobisk	effekt:	Oplevelse	af	flere	
separationer	(også	planlagte)	før	9-års	
alderen	virker	anti-fobisk	i	voksenlivet.

5. Leg med farlige redskaber 
Anvendelse	af	kniv,	sav,	hammer	og	
værktøj	kræver	børnenes	dybe	koncen-
tration	og	opleves	spændende.
Mulige	funktioner:	Afprøvning	og	eks-
perimentering	med	redskabers	mulige	
funktioner.

Antifobisk	effekt:	Fremmer	interesse	
for	redskaber	og	deres	anvendelse	end	
egentlig	antifobisk	effekt.

6. Leg nær farlige elementer
Leg	ved	vandet,	på	høj	skrænt	eller	ved	
bål	opfattes	som	spændende	legeste-
der. 
Mulige	funktioner:	Udforske	omgivel-
ser.
Anti-fobisk	effekt:	Barnet	udvikler	
muskelstyrke	og	udholdenhed,	erfarin-
ger	med	for	eksempel	dybde,	form	og	
størrelse.
Naturlig	antifobisk	effekt:	Beherske	
elementerne	og	omgivelserne.
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Theraplay®
Theraplay®	er	en	behandlingsmetode,	
der	gennem	struktureret	og	arousal- 
regulerende	leg	styrker	barnets	relatio-
nelle	kompetencer.	

Theraplay®’s	strukturerede	legeaktivite-
ter	tilrettelægges,	så	der	naturligt	opstår	
talrige	mødeøjeblikke	mellem	barnet	og	
de	voksne	samt	børnene	imellem	ved	
gruppetilbud.	

Dette	er	medvirkende	til,	at	barnet	opnår	
erfaring	med	naturlig	blikkontakt	og	det	
at	indgå	sundt	i	den	relationelle	kontakt.	

Disse	erfaringer	opnås	gennem	følel-
sesmæssig	afstemt,	gensidig,	fysisk	og	
glædesfyldt	leg.	Dette	bidrager	til,	at	
erfaringerne	internaliseres	i	barnet	på	
en	måde,	så	de	bliver	en	naturlig	del	af	
barnet	i	dets	fremtidige	møde	med	andre	
mennesker.	

Det	kan	være	hjælpsomt	at	deltage	i	
noget,	hvor	barnet	bliver	værdsat	blot	

fordi	det	er	til	og	ikke	for	det,	det	udret-
ter,	præsterer	eller	kaperer.	Behandlingen	
tilrettelægges	med	afsæt	i	fire	dimensi-
oner:	

•	 Omsorg
•	 Struktur
•	 Udfordring	
•	 Engagement
 
Barnet	mødes	med	leg,	der	underbyg-
ger	og	videreudvikler	det	følelsesmæs-
sige	udviklingsniveau,	som	barnet	er	på	
fra	start.	

Der	arbejdes	på	at	sikre,	at	forbindel-
sen	mellem	voksne	og	børn	er	sikkert	
etableret	eller	genskabt	efter	tab,	trau-
mer	eller	adskillelse.	På	grund	af	meto-
dens	fokus	på	tilknytning	og	rela-
tionsudvikling	er	Theraplay®	blevet	
brugt	succesfuldt	i	mange	år	i	pleje-/	
og	adoptionsfamilier.
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     Særlige karakteristika ved Theraplay®:
•	 Theraplay®	tager	udgangspunkt	i		
	 ”godt	nok	forældreskab”;	den	slags		
	 som	fører	til	sikker	tilknytning.

•	 Behandlingen	inddrager	følelses	 	
	 mæssig	afstemt,	gensidig,	fysisk	leg.

•	 Omsorgsgivende	berøring	er	en	inte-
	 greret	del	af	samspillet.

•	 Fokus	er	på	her-og-nu,	ikke	på	hvad	
	 der	er	sket	i	fortiden,	fortolkning	af	
	 symbolske	betydninger	eller	forestil-
	 lingslege.

•	 Behandlingen	bliver	justeret	i	forhold	
	 til	barnets	følelsesmæssige	niveau	og	
	 indeholder	derfor	ofte	øvelser,	som	
	 ellers	kunne	synes	at	passe	til	et			
	 yngre	barn.

•	 Theraplay®-terapeuten	tager	styring	
	 gennem	nøje	planlægning	og	struk-
	 turering	af	den	enkelte	session,	så		
	 den	passer	til	barnets	behov.

•	 Forældre	er	aktivt	inddraget	i	 
	 behandlingen.
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Theraplay® - fortsat...

Målgruppen
Ternens	Theraplay	henvender	sig	til	
børn	og	unge	i	alderen	spæd	til	16	år.	
Behandlingen	kan	både	ske	i	en	bør-
negruppe	og	som	en	familieindsats.	
Behandlingen	er	rettet	mod	den	følel-
sesmæssige	udvikling	og	er	dermed	
velegnet	til	børn	med	sociale,	følelses-,	
udviklings-	og	adfærdsmæssige	vanske-
ligheder.	

Theraplay®	fokuserer	ikke	på	barnets	
faktiske	alder,	men	derimod	på	barnets	
følelsesmæssige	udviklingsniveau.	 
Den	er	derfor	effektiv	i	forhold	til	 
mange	forskellige	problematikker	som	
for	eksempel	tilknytningsvanskelig- 
heder,	adfærdsmæssige	og	sociale	
vanskeligheder.	

Theraplay®	kan	også	bruges,	til	børn	
som	har	umødte	følelsesmæssige	
behov.	Det	kan	vise	sig	som	børn,	der	
trækker	sig	ind	i	sig	selv,	stille	børn,	
overaktive-aggressive	eller	kommande-

rende,	bange	eller	generte,	”herske- 
syge”	eller	ufleksible	børn.

Hvor / Hvem
Ternens	Theraplay	foregår	som	ud-
gangspunkt	i	vores	behandlingsramme	
på	Smidstrup	Farmen	i	Smidstrup,	som	
er	en	gammel	idyllisk	landejendom	
med	natur	og	dyr.	Her	er	indrettet	et	
trygt	og	roligt	behandlingsrum	til	for-
målet	og	behandlingen	varetages	 
af	behandlere,	der	er	uddannet	i	 
Theraplay®.	

Hvordan
Når	et	barn	henvises	til	en	Ternen	
Theraplay,	indledes	forløbet	med	en	
for-samtale,	hvor	behandleren	lytter	
sig	ind	til	problematikken	og	ud	fra	det	
vurderer,	om	et	Theraplay-forløb	vurde-
res	at	være	den	bedste	behandling.	

Herefter	inviteres	barnet	med	sin(e)	
primære	omsorgsperson(er)	til	en	MIM,	
som	er	en	struktureret	lege-observation,	



hvor	omsorgspersonen	og	barnet	 
sammen	løser	10	små	strukturerede	
legeopgaver,	som	optages	på	video.	 
 
Efterfølgende	gennemgås	video- 
materialet	af	behandlerne	og	herudfra	
sammensættes	et	forløb	med	udgangs-
punkt	i	barnets	behov.	

Et	forløb	er	som	udgangspunkt	12	
sessioner	á	30	minutters	varighed	
ved	individuel	session	og	45	minutter	
varighed	ved	gruppetilbud	(2	-	3	børn	
pr.	gruppe).	

Efter	de	12	sessioner	vurderes	barnets	
udbytte	og	det	besluttes,	om	behand-
lingen	skal	fortsætte.
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Hippoterapi	er	et	sansestimulerende	
samspil	mellem	hest/æsel	og	men-
neske,	som	opleves	igennem	den	
ukomplicerede	relation	til	dyret,	der	
skaber	et	tillidsfyldt	rum	for	bruge-
ren.	Ved	hippoterapi	arbejdes	der	i	et	
multimodalt	læringsrum	med	samar-
bejdsøvelser	fra	jorden,	idet	ridning	og	
øvelser	til	hest	ikke	er	målet	for	den	
terapeutiske	indsats	under	hippotera-
pien,	men	udbydes	under	rideterapi.	

Hippoterapi	styrker	de	motoriske	kom-
petencer	såvel	som	de	emotionelle,	
kognitive	og	sociale	kompetencer,	idet	
der	arbejdes	med	et	dyr,	som	respon-
derer	positivt	på	nænsom	berøring,	
rolig	omgang	og	lav	stemmeføring,	
ligesom	de	er	er	meget	samarbejds-
villige.	Dette	medvirker,	at	brugeren	
af	hippoterapien	oplever	et	roligt	og	
positivt	rum,	hvor	low	arousal	under-
støttes	af	dyret	og	behandleren	såvel	
som	omgivelserne	og	de	opgaver,	som	

Hippoterapi:
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bruger/hest	skal	løse	sammen.	Lige-
ledes	er	omgangen	og	det	taktile	ved	
samværet	med	dyret	stimulerende	for	
nervesystemet	og	kan	støtte	brugerens	
top	down	regulering	ved	at	give	beroli-
gende	redskaber	igennem	forløbet.

Målgruppen
Hipoterapi	er	en	sansemotorisk	og	
beroligende	behandling	og	henvender	
sig	til	et	bredt	spektrum	af	mennesker.	
Dette	er	blandt	andet	sårbare	voksne,	
børn	og	unge	med	diagnoser	inden	for	
for	eksempel	spiseforstyrrelser,	ADHD,	
ADD,	autismespektrumforstyrrelser,	
sanseforstyrrelser	og	tilknytningsfor-
styrrelser.	

Hvor
Hippoterapi	foregår	udenfor	på	vores	
terapi-/læringsbane	på	Smidstrup	Far-
men.	Banen	er	opstillet	til	udførelse	af	
flere	forskellige	typer	opgaver,	som	kan	
tilpasses	efter	behov	og	læringsniveau.	

Hvordan
På	Ternens	Naturskole	tilrettelægges	
hippoterapien	altid	ud	fra	den	enkelte	
brugers	behov	og	evner.	Dette	kan	for	
eksempel	være	at	kramme,	kæle	og	
tale	med	hesten	samt	strigle	hesten/
æslet	og	trække	den	rundt.	Ligeledes	
kan	der	strigles	og	laves	samarbejds-	
øvelser,	hvor	brugeren	laver	balance	og	
hukommelsesøvelser	samtidig	med,	at	
brugeren	fører	hesten/æslet.	

Hippoterapi	kan	også	bruges	til	sam-
arbejdsøvelser	to	brugere	imellem.	
Eksempelvis	én	trækker	hesten	mens	
den	anden	går	ved	siden	af	med	hån-
den	på	ryggen	af	hesten.	Her	skal	
tempo	afstemmes	mellem	hest	og	de	
to	brugere.
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På	Ternen	har	vi	som	udgangspunkt	
et	udvidet	forældresamarbejde.	Vi	
arbejder	med	at	støtte	og	bakke	famili-
erne	op	i	deres	tilgang	til	at	have	børn	
gående	på	en	specialskole.
Der	vil	være	familier,	der	har	brug	for	
en	ekstra	indsats	i	forhold	til	udfordrin-
ger	i	hjemmet.	Dette	kan	være	i	form	af	
hjælp	til	at	forstå	barnets	kompleksitet	
og	behandlingsbehov,	forældres	skils-
misser,	kritisk	sygdom,	uhensigtsmæs-
sige	familiestrukturer	m.v.	

Ternen	tilbyder	familieterapi	bestående	
af	samtaleforløb	både	individuelle	sam-
taler	og	som	familie	eller	par.

I	et	familieterapeutisk	forløb	på	Ternen	
skræddersyer	vi	forløbet	ud	fra	den	
enkelte	families	behov.	Forløbet	vil	
kunne	løbe	over	enkelte	samtaler	eller	
længerevarende	samtaleforløb.	Forlø-
bene	vil	som	overordnet	tema	have	at	
få	barnet	i	øget	trivsel,	gennem	styrkel-
se	af	forældrekompetencen.

Målgruppen
Familieterapeutiske	forløb	henvender	
sig	til	familier	med	børn,	der	har	udfor-
drede	situationer.	Forløbet	kan	målret-
tes	hele	familien	eller	dele	af	familiens	
funktionsniveauer.

Hvor/hvem
Samtaleforløbet	foregår	som	udgangs-
punkt	i	vores	behandlingsramme	på	
Smidstrup	Farmen.	Her	er	indrettet	et	
trygt	og	godt	samtalerum	til	formålet.	
Familieterapien	udføres	af	vores	certifi-
cerede	familiebehandlere.

Der	vil	også	være	mulighed	for,	at	vores	
familiebehandlere	kommer	hjem	til	 
familierne	og	afholder	samtaler,	hvis	
det	i	samarbejde	med	familierne	vur-
deres	at	være	hensigtsmæssigt.

Hvordan
Ved	opstart	af	familiebehandling,	ind-
gås	der	en	aftale	mellem	behandler	og	
familie,	hvori	der	afstemmes	gensidige	

Familiebehandling



forventninger	til	forløbet.	Ud	fra	de	
første	samtaler,	udfærdiges	der	en	
behandlingsplan,	der	sikrer,	at	der	 
arbejdes	hen	imod	de	mål,	der	opsæt- 
tes	sammen	med	familierne	for	 
forløbet.	Denne	behandlingsplan	 
bliver	løbende	revideret	efter	behov.	

Antallet	af	samtaler	afhænger	derfor	af	
behandlingsplanens	indhold,	udvikling	
og	fælles	behovsafklaring.
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