Nymarken – Skole og Børnehus
”Skolen fra A – Z”

Skolesundhedstjenesten
Skolesundhedsplejens formål :
 At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og at skabe gode








forudsætninger for en sund voksentilværelse ved :
at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
at yde en individorienteret indsats der retter sig mod alle børn og unge
at styrke og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov
at medvirke til så hurtigt som muligt at opspore eventuelle fysiske,
psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætte tiltag overfor
dette
at være et tilbud til alle børn og unge samt deres forældre
at have jævnlig kontakt til skolens elever

Sundhedsplejens tilbud :
Hermed en oversigt over Sundhedsplejens servicetilbud gældende for
skoleåret 2015/16:
0.klasse
I 0. klasse bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet.
Vi forventer at forældrene deltager i undersøgelsen, dels for at give børnene
tryghed og dels for at få så fyldestgørende oplysninger som muligt.
Inden undersøgelsen udfylder forældrene et elektronisk spørgeskema på
www.skolesundhed.dk. Besvarelsen vil danne baggrund for
sundhedssamtalen. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i
fællesskab mellem barn, forældre og sundhedsplejerske.
2.klasse
Sundhedspædagogisk tilbud. Alle børn bliver vejet og målt.
5. klasse
I 5. klasse bliver eleverne målt og vejet. Inden undersøgelsen udfylder
eleverne et elektronisk spørgeskema på www.skolesundhed.dk Besvarelsen vil
danne baggrund for sundhedssamtalen.
Undervisning i Pubertet.
6. klasse
Alle elever i 6.klasse får tilbud om en synstest.
Elever med eventuelle afvigelser vil blive henvist til øjenlæge.
8.klasse
I 8.klasse får eleverne tilbud om en helbredsundersøgelse (højde, vægt,
høreprøve samt evt farvesynstest) Sundhedsplejersken vil endvidere vejlede
og oplyse om almindelig sundhedsadfærd eksempelvis rygning, alkohol og
seksuel sundhed.
Inden undersøgelsen udfylder den unge et elektronisk spørgeskema på
www.skolesundhed.dk Ved undersøgelsen vil sundhedsplejersken tage
udgangspunkt i den unges besvarelse af spørgeskemaet.
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Børn, som har særlige behov
Alle børn kan i perioder have brug for særlig støtte af sundhedsmæssig
karakter. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle kontakter til disse børn.
Specialklasser og specialskoler
Elever i specialklasser får som udgangspunkt samme tilbud som resten af
kommunens elever.
Modtageklasser
Elever i modtageklasser får tilbud om en helbredsundersøgelse, når de
starter i modtageklassen.
Tværfagligt samarbejde
Skolens sundhedsplejerske deltager i U-team konferencerne på skolerne.
Desuden henviser sundhedsplejersken efter behov til egen læge og
speciallæge.
Sundhedsplejerskens træffes:
Karen Møller Hansen
På mobil tlf. : 29 62 05 79
e-mail: kmh@kerteminde.dk

