
Jeg glæder mig til at se dig og håber, at du får en interessant og givende eftermiddag!
Karin Christensen, Klinisk Diætist og Produktspecialist hos Nestlé Infant Nutrition

Nestlé Infant Nutrition 
Inviterer til Film- og Fyraftensmøde til efteråret 2019

Det faglige oplæg:

Allerede når barnet er helt lille, grundlægges den gode motorik og som sundhedsplejerske kan du være med til at 
hjælpe barnet på vej. Det er utrolig nemt at finde de motorisk umodne børn, nemt at vejlede forældrene til de 
små øvelser, som de dagligt kan udføre med barnet, for at hjælpe det til en alderssvarende motorik.

Hvornår skal barnet kunne holde hovedet og skal børn kunne lide at ligge på maven? 
Mange små børn har skæve nakker og kranier. Hør hvordan I kan vejlede for at afhjælpe dette.
Hvad skal vi lege for at få motorisk stærke børn?
Hvilke konsekvenser kan det have for barnet at være sen motorisk?

Nestlé Infant Nutrition Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S www.nestlenan.dk

Dato og sted:

9. oktober: Nordisk Film biografer Århus C, 
Skt. Knuds Torv 15, 8000 Aarhus C

24. Oktober: Nordisk Film Biografer Odense 
Østre Stationsvej 27, 2. sal, 5000 Odense

30. Oktober: Nordisk Film Biografer Field's
Ørestads Boulevard 102A, 2300 København S

Transport og parkering:
Se infor om parkering for den enkelte biograf 
på www.nfbio.dk

Tilmelding: 

Efter ”først-til-mølle” princippet senest 14 dage 
før mødet afholdes til: 
Karin.christensen@dk.nestle.com eller via vores 
hjemmeside www.nestlenan.dk

Husk at oplyse navn, e-mail og arbejdsplads samt 
om du deltager ved frokosten og eventuelle 
allergier eller ønske til specialkost.

Arrangementet er gratis

Kom og se en god film og bliv klogere på sanserne og den motoriske udvikling hos børn. 
Fysioterapeut Vibeke Winter har i 30 år arbejdet med motorisk usikre og særligt sensitive børn. 

Program
15.45 – 16.00 Ankomst og registrering – der serveres kaffe/the og kage

16.00 - 17.00 Sanserne og den motoriske udvikling hos børn
V/ Fysioterapeut Vibeke Winter

17.10 - 18.00 Nyt fra Nestlé Nutrition og Nestlé Health Science
V/ Produktspecialister Karin Christensen og Mettelene Rosenlund

18.00 – 18.30 Let aftensmad – der serveres sandwich og kildevand

18.30 - 20.30 Film: Jagtsæson med bl.a. Mille Dinesen, Lærke Winther og Rasmus Botoft 
– der serveres popcorn og sodavand
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