
HJÆLPEMIDLER TIL sær l ige  behov
Vuggestuer - Børnehaver - Indskoling - mv.



Manta den hyggelige kramme rokke
...er et tungt tæppe til små børn på 1,2 kg., der kan have svært ved 
at falde i søvn. Lad Mantas krop ligge ovenpå barnet, og lad vinger-
ne omslutte barnets krop, når det er sovetid. Den kan være med til, 
at give følelsen af tryghed og nærvær for barnet. Hvem ved, må-
ske Manta kan give mindre søvnløse nætter... Derudover har Manta 
en dejlig boblende overflade, som samtidig stimulerer den taktile 
sans. Når barnet sover, kan Manta fjernes, og gøres klar til næste 
sovetid. Manta findes også i 2.7 kg. til større børn i børnehaven.



Fimbo den lille kælne elefant
... er et tungt tæppe til små børn på 1,2 kg., der kan have svært ved at 
falde i søvn. Lad Fimbos krop ligge ovenpå barnet, og lad snablen 
omslutte barnets ansigt når det er sovetid. Den kan være med til, 
at give følelsen af tryghed og  nærvær for barnet. Hvem ved, måske 
Fimbo kan give mindre søvnløse nætter... Derudover har Fimbo en 
dejlig nupret overflade, som samtidig stimulerer den taktile sans. 
Når barnet sover, kan Fimbo fjernes, og gøres klar til næste sovetid. 



Lille Vægttæppe - Flora
Flora et et sansemotoriske vægttæppe kan bruges over alt, men vi an-
befaler at borgeren er i liggende tilstand.

Ved at ligge Flora ovenpå dynen når borgeren feks. skal sove, påfører 
man tyngde, som kan hjælpe borgeren til at finde ro.

Det ensartet tryk i vægttæppet hjælper borgeren med at mærke sig selv 
og kan være et alternativ til en tyngde dyne.

Visse borgere kan have det svært med at blive pakket helt ind i tyngde 
og reagerer negativt. Derfor er Vægttæppet et godt alternativ til dette, 
da den ikke fylder hele kroppen.

Flora kan vendes rundt hvis borgeren har det bedst med at ligge på 
siden og stadig mærke fornemmelsen af at have noget tyngde omkring 
sig.



Sansemotorisk tyngde bamas - Bette Bent 
Bette Bent er et tungt, men dejligt blødt dovendyr på ca. 3 kg, der kan 
bruges til børn der har brug for at mærke sig selv.

Du hjælper barnet med at bruge Bent ved at placere ham på skødet og 
derefter placerer armene over skuldrene, så der er tryk foran på  skuld-
rene og et tryk på benene.  
 
Mange børn krammer Bent af sig selv, men vær opmærksom på, at 
hvert barn vil reagerer forskelligt.

Mange børn finder trøst ved at sove med Bent.



 

Sanselig Siddepude til højstol – Adam
 
Siddepuden Adam er at finde i 2 varianter alt efter hvor sensitiv barnet 
er, en hård og blød variant. Den er specielt designet til børn, der ofte 
oplever alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress.
 
Siddepuden hjælper med til at give afslapning og lindring i hverdagen 
og kan spændes omkring sæddet på stolen.
 
Kan evt. bruges i forbindelse med spisning, da den kan tørres over med 
desinficerende sæber, og tørres efter med rent vand.
Anbefalet alder fra +3 år



Sansemotorisk Siddepude Morten 
Sidde puden Morten er specielt designet til personer, der ofte oplever 
alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress. Sidde puden hjælper 
med til at give afslapning og lindring i hverdagen. Kan bruges i under-
visnings øjemed.

Morten er en pude, som ikke fylder meget i højden når barnet sidder på 
den. Den kan spændes omkring en stol ved hjælp af bindestrop med 
velcro lukning.

Selve puden er bygget op så kuglerne ikke bevæger sig, men giver nogle 
tryk, der hvor barnet sidder på puden. Når barnet bevæger sig mærker 
de kuglerne trykke og det giver dem ro på kroppen.

Anbefalet alder fra +3 år



Knæpude Maya Mini
Lår puden Maya Mini er et sansestimulerende hjælpemiddel, der giver 
personer mulighed for at mærke sig selv og giver stimuli til bla. den 
taktile sans. 

Dette hjælpemiddel kan især være relevant for personer, som oplever 
motorisk uro og koncentrationsbesvær. 

Lår puden vejer 1,5 kg. den har to lommer som man kan stikke sine 
hænder i og der er 2 bolde pr lomme, som man kan sidde og nulre med 
sine fingre.



Sansemotorisk Vægttæppe Kokos
 
Kokos er en lækker sansemotorisk lama med tyngde, som er 
med til at give ro til urolige børn.
 
Kokos er lavet i en lækker blød pels og med tyngde i hals og 
krop, der giver stimuli til de børn der har brug for at mærke sig 
selv.
 
Børn er oftest gode til selv at finde metoder at bruge Kokos på, 
men læg den evt. på barnets mave og lad halsen gå op over 
barnets skulder. Barnet krammer derved Kokos omkring halsen 
og kan nusse den bløde pels.
 
Kokos kan vaskes ved at fjerne alt indholdet i kroppen.
Vær dog opmærksom på at tyngde kan have en effekt hos 
børn, og vi anbefaler at Kokos bruges til børn der er stærke nok 
til at fjerne den selv.
 
Kokos kommer i en stor og lille version Lille Kokos vejer 2,2 kg.



Sansemotorisk skulderpude 
Sansestimulerende hjælpemiddel der giver ro
Camo Dino ligges på barnets skulder, som er med til at erstatte den 
hånd mange voksne bruger når børn er urolige. Den kan fåes i 3 vægt 
klasser og vejer 1 kg – 1,4 kg og 1,8 kg og giver en god tyngde fornem-
melse til barnet.

Camo Dino kan bruges ved spisning i samlinger eller hvor barnet ellers 
har brug for hjælp.

Den er lavet i rengørings venlige materialer der kan rengøres med vand 
og sæbe/ desinficerende sæbe. Efter tørres med rent vand.

- Vejer 1 kg. – 1,4 kg – 1,8 kg
- Nem at rengøre
- Nem at bruge
- Egner sig til børn på 3-6 år eller efter  
 barnets størrelse. og sæbe,  
 samt desinficerende middler  kan  
 bruges uden problemer.



Elastik Sand Vægtvest
En flot rengøringsvenlig Elastik vægtvest, som hjælper børn med at 
mærke sig selv og dæmper uroen i kroppen.
 
Vægtvesten kan bruges ved stunder hvor koncentration er krævet, som 
feks. i en undervisningssituation eller hvis barnet skal fordybe sig i en 
historie, situationerne kan være mange. 

Denne smarte vest ligner en dun vest og kan sagtens bruges i institutio-
nen, hvor barnet går. Der kan tilkøbes en smart hætte, som gør at man 
har fornemmelse af at være afskærmet , den kan aftages efter behov
Taljemålet på vestene ligger fra 50-55 cm. til 75- 80 cm.  
SÅ HUSK AT MÅLE BARNET INDEN DU BESTILLER.



Sensorisk Hviletæppe Lille Petra
 
Lille Petra er et sansestimulerende hviletæppe der giver tryghed til 
børn.

Petra er en giraf, som giver fornemmelsen at tryghed ved hjælpe af den 
tyngde som er i kroppen og halsen.

Petra er rigtig god i situationer hvor barnet mærker uro i kroppen og 
har brug for en timeout. 20 min. med Petra kan gøre en stor forskel. Kan 
bruges i sofa, kørestol eller lign. ( er barnet motorisk udfordret skal der 
være opsyn under brug)

Du bruger den ved at placere Petras krop på skødet af barnet og lader 
halsen slynge sig om barnets nakke.

Petra kommer også i en større udgave.

Hviletæppet som vi kalder Petra er lavet i et rengørings venlig materi-
ale, som kan sprittes af og efterfølgende tørres af med fugtig klud med 
vand..



Tyngde legetøj Zap og Zille
Zille den dansende prinsesse og Zap den lille tapre prins, er tungt legetøj 
til mindre børn. Tyngden i Zap og Zille er med til, at barnet mærker sig 
selv bedre, og bliver udfordret på sin egen motorik igennem leg.  Har bar-
net brug for en pause, så lad Zap eller Zille  sidde på barnets skød, og lad 
barnet mærke roen ved, at have en af dem til at sidde der.



Dialogisk læsning omkring overdrivelse - Oyla 
Oyla har en historie tilknyttet i form af dialogisk læsning, hvor historien 
handler om det at overdrive/ lyve. 

Igennem historien bliver der stillet nogle spørgsmål omkring det at 
overdrive/ lyve, som skal hjælpe børnene til at forstå hvordan man 
kan hjælpe dem som overdriver. Som oplæser kan man selv stille flere 
spørgsmål som åbner op for dialog til emnet. 
 
Oyla er et sansemotorisk fantasi-dyr, så når du sidder med Oyla og dens 
vægt på ca. 2,3 kg mærker du tyngden og dette stimulerer det sensitive 
og taktile nervesystem. 

• Bogen er udviklet i samarbejde med erfarne fagfolk.
• Vægten stimulerer det sensitive og taktile nervesystem.
• Kan vaskes ved skånevask i et pudebetræk.
• Når Oyla skal tørre, efter vask, skal den stå på et underlag der ikke 

suger vand.
• Anbefalet alder 4-10 år..



Dialogisk læsning omkring talevanskeligheder - Ziggy Hik
Zigge Hik er et sansestimulerende motorisk hjælpemiddel med dialo-
gisk læsning, som handler om talevanskeligheder.  
Vægten på Zigge Hik er 2,3 kg. 

Bogen giver voksne muligheden for at skabe dialog mellem børn, om 
hvorfor det kan være svært at sige bestemte ord. En hyggelig bog med 
spørgsmål til børn undervejs. 

Zigge Hik er også et hjælpemiddel med vægt,  han er ideel for børn, 
som har bruge for at finde roen og mærke sig selv.  Lad barnet sidder 
med Zigge Hik på skødet og lad barnet mærke vægten på en måde så 
de undgår at blive udstillet med deres udfordringer.

• Bogen er udviklet i samarbejde med en tale høre lærer.
• Vægten stimulerer det sensitive og taktile nervesystem.
• Kan vaskes ved skånevask i et pudebetræk.
• Når Zigge Hike skal tørre, efter vask, skal den stå på et underlag der 

ikke suger vand.
• Stoffet er lavet af hør og bomuld.
• Anbefalet alder 4-10 år.



Dialogisk læsning omkring mistrivsel - Gilli
Gilli har en historie tilknyttet i form af dialogisk læsning, hvor historien 
handler om den hemmelighed, som er svært at fortælle til en voksen.  
 
Igennem historien bliver der stillet nogle af de svære spørgsmål  
omkring hemmeligheder. Der bliver ikke sat et mærkat på hvad  
hemmeligheden er i historien, da det kan være mange ting.

Hvis dette er tilfældet skal man tage kontakt til de rette fagpersoner 
inden for området, som sagen drejer sig om. 
Når du sidder med Gilli og dens vægt på ca. 2,3 kg mærker du tyngden 
og dette stimulerer det sensitive og taktile nervesystem.

• Bogen er udviklet i samarbejde med en erfaren pædagogleder.
• Vægten stimulerer det sensitive og taktile nervesystem.
• Kan vaskes ved skånevask i et pudebetræk.
• Når Gilli skal tørre, efter vask, skal den stå på et underlag der ikke 

suger vand.
• Stoffet er lavet af hør og bomuld
• Anbefalet alder 4-10 år.



Niner den venlige kanin
Niner er rigtig god til børn, som har brug for taktile stimuli, fordi krop-
pen på Niner er meget bevægelig, og kan gøres levende og sjov. Ni-
ner er også en del af dialogisk læsning indenfor angst og skilsmisse  
hos Koko-Nora. Derfor kan dit barn have set Niner før, og føle sig tryg ved 
den. Kender dit barn ikke Niner, så adoptér den, for det er en lækker lille  
kanin, der vil elske at få knus og kram.



Bornholmsvej 10 
7400 Herning

Danmark 
+45 20 78 79 54 

www.koko-nora.dk


