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Kompenserende pilatesundervisning
Målsætningen er at genoptræne muskler 
og led, at forebygge og afhjælpe gener og 
smerter, at ændre spændingsmønstret så 
kroppen afl astes, at give viden om hen-
sigtsmæssig brug af kroppen i fremtiden. 
Undervisningsgrundlaget er Fysio-Pilates og 
afspændingsteknikker.
Omdrejningspunktet for undervisningen er 
stabilisering af nakke, ryg og bækken med 
et stærkt muskelkorset. Dette forebygger, 
mindsker og fjerner gener og smerter. Øvel-
serne tager sigte imod at skabe en naturlig 
balance mellem kroppens muskler. Ved at 
styrke de dybe stabiliserende muskler bla 
omkring leddene, ryg og bækken, vil det give 
mere udholdenhed til dagligdagens bevæ-
gelser og gøremål.

Sted og instruktør
Undervisningen foregår i Sundhedshuset 
Fysioterapi & Træningscenter,  Nødagervej 9 A, 
8560 Kolind. 

Rikke er fysioterapeut 
og fysiopilates-instruk-
tør, og har mange års 
undervisningserfaring.

Kompenserende svømmeundervisning
På små hold i varmt vand indlæres øvelser, 
der lindrer smerter og samtidig genoptræner 
muskler og led. Gennem vægtløshed og det 
varme vand bliver deltagerne i stand til at 
foretage øvelser, som udvider grænserne for 
bevægelse og skærper kropsbevidstheden.

Der tilbydes også plads for demente bor-
gere, der er ”unge” i deres sygdomsforløb, 
men har svært ved at fi nde meningsfulde 
aktiviteter i hverdagen.

Sted og instruktør
Undervisningen foregår i varmtvandsbassin 
ved: Træning & Sund, Århusvej 35, Tirstrup, 
8400 Ebeltoft. 

Anette Vendelboe er Halliwick-instruktør, og 
har mange års erfaring med bassin under-
visning.

Instruktør
Anette Vendelboe

Instruktør
Rikke Søndergaard

Målgruppe 
Deltagere der har et bevægehandicap, hvis 
virkninger kan afhjæl pes eller begrænses 
ved undervisning. Har du således et fysisk 
handicap, er du muligvis berettiget til at få 
et tilbud om kompense rende specialunder-
visning. 

Mål 
Målet er at kompensere, udvikle og forbed-
re deltagerens fysiske, psykiske og sociale 
handlemuligheder, således at de sikres 
mulig hed for en aktiv deltagelse i samfunds-
livet. 

Indhold 
Der udarbejdes en individuel undervisnings-
plan, der tilpasses den enkeltes forudsæt-
ninger, færdigheder og behov. 

Praktisk 
Undervisningen foregår i 2 perioder hen 
over året, dog holdes fri i juli måned. Hver 
undervisningsgang er på en lektion. 
Undervisningen er GRATIS. 

Undervisere 
Alle undervisere ved den kompenserende 
specialundervisning er godkendt til denne 
undervisning.

Hvor
I Syddjurs Kommune tilbydes svømmeunder-
visning i varmtvandsbas sin og kompense-
rende pilatesundervisning. 

Ansvar 
Al deltagelse på FOFs aktiviteter er frivillig. 
Det er deltagerens eget ansvar at sørge for 
de nødvendige private forsikringer.
FOF har naturligvis en erhvervsansvarsfor-
sikring, som dækker, såfremt en af FOFs 
ansatte kan gøres ansvarlig for en evt. skade.

I samarbejde med Syddjurs Kommune tilby-
der FOF Djursland kompenserende special-
undervisning for voksne med bevæge- og/
eller psykisk handicap. Undervisningen 
tilrettelægges efter den enkeltes behov og 
muligheder og følger lovens klare mål, at 
forbedre deltagerens funktion og mulighed 
for at deltage mere aktivt i samfundslivet 
gennem en afhjælpning eller begrænsning af 
virkningerne af et handicap.  

Der tilbydes undervisning i både svømning 
og pilates for bevægelseshæmmede samt 
et svømmehold for demente borgere. Der 
undervises på små hold.

Den kompenserende undervisning er 
GRATIS og KUN for borgere bosiddende i 
Syddjurs Kommune. For at kunne deltage i 
undervisningen skal du udfylde et ansøg-
ningsskema, som du kan hente på FOFs 
hjemmeside, eller kontakt FOF på tlf. 
86 32 55 88 og vi vil være dig behjælpelig.

Ansøgning
Hver enkelt deltager skal visiteres, 
hvilket foregår på baggrund af ansøg-
ningsskema. 

Dette hentes på hjemmesiden 
www.fof-djursland.dk eller kontakt 
kontoret, som vil være behjælpelig med 
yderligere information. 


