Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud
Kære forældre

Maj 2017

Nu er der gået omtrent et halvt år, siden jeres barn første gang blev testet i Svendborgprojektet, Aktive
børn i dagtilbud, og det er tid til næste opfølgning.
Børnehuset informerer jer om, hvilken dato jeres barn skal testes. På test-dagen skal barnet igennem fem
stande med tests. Hver stand tager ca. 10-15 minutter at gennemføre.
I testene indgår:
 Måling af højde, vægt og talje
 Grov-motoriske tests (hoppe, stå på et ben, kaste/gribe, gå på tæer, hurtighed i løb, gribestyrke)
 Finmotoriske tests (sætte perler på snor, putte mønter i en boks, tegne inden for stregerne)
 Test af barnets egen opfattelse af kompetencer
 Måling af barnets ben-, knæ- og hoftestilling ved hop og gang
Af hensyn til vejning og barnets mulighed for at bevæge sig i test, er det vigtigt at barnet medbringer
shorts og t-shirts.
Barnet vil blive videofilmet under et 20 meter løb, hvor man undersøger barnets løbeteknik.
Herudover vil man videofilme barnet under hop og gang med et avanceret udstyr bestående af 8 kameraer.
Dette er for at måle barnets ben-, knæ- og hoftestilling. Vi er nødt til at bede barnet om at udføre
hoppedelen i underbukser, for at kameraerne kan filme ben-, knæ- og hoftestillingen. Når videoerne
gemmes, er billedet af barnet erstattet af streger og vinkler, så man ikke kan se eller genkende det enkelte
barn.
I denne testrunde skal børnene ikke bære bevægelsesmålere.
Test udføres den 17. maj. Børnehuset kan informere om, hvilket hold dit barn skal testes på, og om det evt.
berører afleverings- og afhentningstider.
Børnene vil blive kørt i bus til Stokkebækskolen, afd. Hesselager, hvor testene foregår.
Yderligere vil der blive lavet en kognitiv test, indeholdende forståelse af to ting på én gang, tålmodigheds
test mm, på de børn som skal starte i skole til august 2017. Denne test vil blive lavet i børnehusene inden
sommer.
Der er naturligvis indhentet børneattester mv. på alt testpersonale.
Hvis I har spørgsmål i forbindelse med testene, er I velkommen til at kontakte:
Lise Hestbæk på tlf.: 40 29 03 04 eller mail: l.hestbaek@nikkb.dk
Vi glæder os til en god dag sammen med jeres barn.
Næste test-runde bliver i foråret 2018.
På forskergruppens vegne
Lise Hestbæk
Lektor og seniorforsker
Syddansk Universitet
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