
Intempo AS er en sosial entreprenør som utvikler og forhandler pedagogisk 
materiell for barn med spesielle behov, barnehager og skoler.  Ta gjerne kontakt 
dersom du ønsker råd  eller veiledning vedrørende språklig eller motorisk stimulering. 

Heidi Aabrekk, daglig leder og spesialpedagog
 heidi@intempo.no    970 43 426    intempo.no

Bravo Kickstart/Level up

Hjelpemidler for barn med 
motoriske utfordringer

Andre produkter fra Intempo

Intempo tilbyr hjelpemidler både for motorisk og språklig utvikling.  
I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset på tidlig
innsats større enn noen gang. bObles og Bravo gjør det mulig for 
barn å trene på grunnleggende ferdigheter, delta i lek og i hver-
dagslige aktiviteter.

intempo.no

Go sondemat

Go sondemat er et tilbud om ekte mat rett 
i magen for barn og voksne som har knapp! 
Dette prøveprosjektet er utviklet i samarbeid 
med ernæringsfysiolog og Mere Mat. Det 
finnes foreløpig to varianter; Go sondemat 
Elg- og kikerter og Go sondemat Kylling. 
Minimumsbestilling er 21 beger á 530 g som 
leveres frosne med kjøletransport. Begge 
suppene er næringstette, glutenfri, melkefri 
og basen er oksekraft. Suppene tines, var-
mes forsiktig opp og serveres i knappen som 
et supplement til annen sondemat. 

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose eller 
forventet forsinket utvikling kan søke om å 
få innvilget Bravo Kickstart/Level Up fra NAV 
Hjelpemiddelsentralen som et trenings-
hjelpemiddel for begrepsutvikling hvor 
målet er mer nyansert kommunikasjon om 
talespråket uteblir. Dette er et intensivt og 
konkret verktøy for å gjennomføre daglige 
språkstimulerende aktiviteter med barnet på 
10-15 minutter i en periode på 24 mnd. 

NAV HMS artikkelnr: 240404
Finnes på bokmål og nynorsk



Mange barn med spesielle behov får i dag for lite stimulering, enda 
hjerneforskning viser at de egentlig trenger mer. Det å kunne være i 
variert bevegelse med venner og familie støtter barns utvikling og 
deltagelse i lek i hverdagen. Møblene lar barna boltre seg med motoriske 
utfordringer både høyt og lavt. Har dere møbler som stimulerer til aktivitet?

Møblene har mange ulike funksjoner. Elefanten er god som sittestøtte eller gyngehest, kro-
kodillene kan brukes til trappetrening eller for å nå opp til en hylle, maurslukeren gir nivåtrening,  
men kan også bli til bord og stoler og donuten er både balansestol og huske. Enkeltbarn med 
en bekreftet diagnose eller forventet forsinket motorisk utvikling kan søke om å få innvilget 
hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et hjelpemiddel for posisjonering.

bObles start
bObles start er en modulpakke for de mins-
te barna som ikke kan gå eller stå, til bruk 
i hjemmet. Pakken er satt sammen for å gi 
barna nødvendig støtte til deltagelse i lek og 
hverdagslige aktiviteter. Barna får utforske 
sin egen verden i tilrettelagte omgivelser og 
gir dem muligheter for utvikling og mestring.

bObles start blå: NAV HMS artikkelnr: 236552
bObles start lilla: NAV HMS artikkelnr: 232463

bObles up
bObles Up er for videre utvikling, og er en 
modulpakke for de barna som kan sitte, gå 
eller stå med støtte. Pakken er satt sammen 
for å gi barna nødvendige støtte og enda 
flere utfordringer.

bObles up blå: NAV HMS artikkelnr: 232687
bObles up lilla: NAV HMS artikkelnr: 232686
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