
Skolesundhed.dk 
- i Favrskov Kommune

HELLE SIMONSEN

SUNDHEDSPLEJERSKE

FAVRSKOV KOMMUNE

JUNI 2017



Sundhedsplejen i Favrskov
16 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 sekretær

• 6 skolesundhedsplejersker

• 7 spæd- og småbørnssundhedsplejersker

• 1 i kombineret ordning

• 2 sundhedsplejersker med fokus på flygtningefamilier 

Har anvendt skolesundhed.dk i ca. 4 år 



Hvad er Skolesundhed.dk?

� Udviklingen af Skolesundhed startede i 2007 i samarbejde mellem en række kommuner 

og Aarhus Universitet

� Tænkt som et redskab til at skabe overblik over børn og unges sundhed og trivsel i 

kommunerne

� Ledes i dag af Komiteen for Sundhedsoplysning

� Godt halvdelen af landets kommuner anvender Skolesundhed på nuværende tidspunkt



Skolesundhed.dk

Et elektronisk spørgeskema med målrettede spørgsmål, herunder bl.a:

Kan anvendes på to måder

� Trivsel - derhjemme, i skolen og socialt

� Sygdomme (Ex. tidl. Sygdomsperioder, astma/allergi)

� Sundhedsvaner (Ex. kost, motion, søvn, tandbørstning)

� Familieforhold (Ex. skilsmisse, søskende osv.)

� SDQ – Spørgsmål der måler på styrker og svagheder

� Det bedst dokumenteret redskab til at vurdere mental sundhed

Den individuelle besvarelse - Bundet op på elevens cpr.nr.

En samlet besvarelse (Sundhedsprofil) - Anonymiseret



Baggrunden for et nyt tilbud på 
skoleområdet

Vores udgangspunkt:
◦ Størstedelen af eleverne er sunde og har det godt

◦ Ikke alle elever/forældre har behov for en sundhedssamtale

◦ Børn med særlige behov ”fylder mere” og kræver flere ressourcer end tidligere

◦ Forandringer på skoleområdet, bl.a. skolereform

Vores vision:
◦ Et øget fokus på børn og forældre med med særlige behov

◦ Højere grad af forældreinddragelse

◦ Sundhedsplejersken skal være mere synlige på skolerne

◦ Det tværfaglige samarbejde skal styrkes

◦ Vores sundhedspædagogisk undervisning skal være målrettet og up-to-date



Skolesundhedsplejens nye tilbud

0., 4. og 9. klasse:
• Alle udfylde skema på skolesundhed
• Alle bliver målt og vejet samt får lavet syns- og høreprøve
• Behovssamtaler på baggrund af skema og/eller screening

2. kl.: Højde/vægt og syn

Undervisning:
◦ Indskoling: 6 lektioner
◦ Mellemtrin: 4 lektioner
◦ Udskoling: sundhedseksperimentariet i 8.kl

Åben konsultation
• Mulighed for op til 3 behovssamtaler 

Deltagelse i forældremøder i 0., 4. og 7. klasse

Overvægtsklinik
◦ Holbækmodellen

Enurisisklinik
◦ Til børn med vandladnings- eller 

afføringsproblemer

SIND-grupper
◦ Gruppeforløb til børn med psykisk syge forældre 

eller søskende

Marte Meo
◦ Individuelle forløb til forældre med skolebørn

Forældreprogrammet: Circle of Security 
◦ Gruppeforløb til forældre med skolebørn

Særlige tilbudGenerelle tilbud



Den individuelle besvarelse
Hvem udfylder Skolesundhed?:

Hvad kan den individuelle besvarelse?

� Give indsigt i det enkelte barns sundhed og trivsel

� Et let anvendeligt redskab til at opspore børn med særlige behov

� Godt udgangspunkt for dialogen ved behovssamtaler med barn og/eller forældre

� Kan bruges som afsæt i det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn bl.a.
� Samtale med lærer

� K-møder/netværksmøder

� PPR

0.kl: Forældre

4.kl: Forældre og elev sammen

9.kl.: Elev



Hvordan anvendes skolesundhed til at opspore 
børn med behov?

Film om hvordan vi bruger Skolesundhed i 0. klasse i praksis

http://www.skoletube.dk/e/fd2e05afc89e9bcd31f3/1

Film på Skoleintra til forældre og børn – som forberedelse på screening 

http://www.skoletube.dk/video/2999254/0c51236f8a8f2864a836



Den samlede besvarelse
Sundhedsprofil

Hvad kan en sundhedsprofil?

� Give indsigt i klasses generelle trivsel og sundhed

� Mulighed for at sammenligne en klasse med andre klasser, årgange og skoler i kommunen

� Bidrage med en stor mængde data, som kan tænkes ind og anvendes på forskellige måder 

Vi  bruger bl.a. sundhedsprofilen til:

� Et mere fokuseret tværfaglige samarbejde

� Forældreinddragelse på nye måder

� Målrettet sundhedspædagogisk undervisning



Sundhedsprofilen
- i det tværfagligt samarbejde

Skolesundhed producerer en stor mængde data
◦ En fuld 4. klasses sundhedsprofil er på 48 sider

Vi må udvælge det data der er relevant for modtageren
◦ Hvem er modtageren og hvad er modtageres interessefelt?

Fokuspunkter
◦ Styrker og udfordringer
◦ Hvor skiller klassen sig ud

Evt. præsenterer årgangens profil for årgangsteam og evt. ledelsen

Skoleleder
lærer/pædagoger
PPR 
Tandplejen
SSP
Andre



Eksempel på uddrag af sundhedsprofil
- Bl.a. relevant for lærere



Eksempel på uddrag af sundhedsprofil 
- Bl.a. relevant for tandpleje



Sundhedsprofilen 
- Inddragelse af forældre

Præsentation af udvalgte punkter fra klassens sundhedsprofil på forældremøde
• Mulighed for et målrettet sundhedsfaglige oplæg

Præsentation af udvalgte punkter fra sundhedsprofil i en film til forældre
• Uddrag af en film til forældre i en 4. kl.

http://www.skoletube.dk/video/3014385/45ef30ee0e2c33199bfc



Sundhedsprofilen
- Målrettet undervisning

Tilrettelægges i samarbejde med lærerne, evt. med udgangspunkt i:

◦ Sundhedsprofilen
◦ Eks. Sundhedseksperimentariet

◦ Det aktuelle behov
◦ Håndhygiejne i 0. klasse

◦ Forenklede fælles læringsmål (kompetencemål)



Forenklede fælles læringsmål
- Hvad er det?

• Nationale mål der beskriver hvad eleverne 
skal lære i folkeskolen

• Kompetencemål for sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab 
(tidl. Faghæfte 21) især relevant for 
sundhedsplejen

Fordele:
• Læreren oplever os som en ressource

• Det tværfaglige samarbejde styrkes

• Sundhedsplejerskens kompetencer 
bliver efterspurgt

Et eksempel på læringsmål i 3. klasse



Sundhedspædagogisk undervisning
- Et eksempel

Menstruationssnak med piger i 4. klasse

Film på skoleintra til forældre og børn inden vi kommer og underviser

http://www.skoletube.dk/video/2653619/7b5e666a80935fa59d66

Fordele:
• Sætter gang i en reflektionsproces hos barnet
• Lægger op til at forældre og barn indgår i en dialog
• Forældre bliver involveret i deres børns læring



Hvorfor anvende IT som 
sundhedsplejerske?

- Understøtter den traditionelle  sundhedspædagogiske undervisning

- Optimering af ressourcer 

- En naturlig del af den tid og det samfund vi befinder os i

- Taler til børns naturlige lyst til læring

- Appellerer til forskellige måder at lære på (Se, høre, røre, aktivitet)

- Sætter handlekompetencer i spil på nye måder

- Læringen forlænges 

- Forældre kan involveres i deres børns læring



Erfaringer
En proces i kontinuerlig udvikling

Nye udfordringer - ny måder at tænke sundhedspleje på

Forældre er generelt glade for det nye tilbud

Mange positive tilbagemeldinger fra elever og forældre

Øget efterspørgsel på skolerne både fra lærere og forældres side

Tydeliggøre geografiske forskelle i kommune



Hvad tænker I?

Giver det mening med en behovsrettet indsats på skoleområdet?


