
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

bObles start/up

Produktinformasjon

Intempo tilbyr hjelpemidler for å fremme både 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 hverdagslige aktiviteter uavhengig av barnets utgangspunkt. 

intempo.no

Navn: Posisjonering modulpakke aktivitet - bObles start/up
HMS Art.nr: 253705 
Lev art nr: 8000
For barn: JA

Navn: Treningshjm skriftspråkkoding Bravo Kickstart/Level Up 
HMS Art.nr: 240404
Lev art nr: 4000
For barn: JA
Målform: Husk å oppgi målform ved bestilling (bokmål, nynorsk, nordsamisk,  
sørsamisk eller lulesamisk).

Hjelpemidler for barn  
med forsinket språklig eller 

motorisk utvikling

Bravo Kickstart/Level Up



Å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten 
vi har. Bravo-leken bidrar til at flere knekker lesekoden og til at barn med 
forsinket språklig utvikling får økt ordforråd og forståelse for begreper. 

Materiellet gir intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år. Enkeltbarn med en  
bekreftet diagnose eller forventet forsinket språklig utvikling kan søke om å få innvilget  
hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentral, HMS Art.nr: 240404. Målet er mer nyansert 
kommunikasjon om f.eks. talespråket uteblir og som supplement til symbolkommunikasjon. 
Oppgi målform (bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk) ved bestilling. 

Bravo Kickstart/Level up er et verktøy for gjennomføring av daglige lekeøkter på 10-15 minutter 
med barnet over en periode på 48 uker. I ukeplanene finnes tilsammen 180 ferdig planlagte 
aktiviteter som kombinerer bokstav- og begrepsinnlæring med fysisk aktivitet. Dette legger til 
rette for enkel gjennomføring for foreldrene. Tilgang til nettkurs og mulighet for veiledning.

Bravo-leken
- for moro skyld og for barnehjernens skyld

Mange barn med forsinket motorisk utvikling får i dag for lite stimulering, 
enda hjerneforskning viser at de egentlig trenger mer. Å være i variert  
bevegelse med venner og familie støtter barnas utvikling. bObles start/up 
lar barna boltre seg i motoriske utfordringer både høyt og lavt.  

bObles start/up er en modulpakke som ivaretar barnas motoriske utvikling, til bruk i hjemmet. 
Pakken er satt sammen for å gi barna nødvendig støtte til deltagelse i lek og hverdagslige  
aktiviteter, samt muligheter for utvikling og mestring. Modulene passer for barn med behov 
for å øve på å sitte, gå eller stå. Barna får utforske sin egen verden i tilrettelagte omgivelser. 

bObles start/up
- et tumleunivers inne
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Modulene har mange ulike funksjoner, bl.a. kan elefanten være sittestøtte eller gyngehest,  
krokodillene kan brukes til trappetrening eller for å nå opp til en hylle og maurslukeren gir  
nivåtrening, 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. HMS Art.nr: 253705 


