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NOTAT
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY

DATO: 24-06-2020 SAGS NR.: 19/13958 DOK. NR.: 168115/20 SAGSBEH.: Anja Svare

Skolesundhedsplejens planlagte indsatser i skoleåret 2020-2021

Omfatter indsatser under sundhedsplejens faste servicenorm, men grundet nedlukning af skolerne 
under corona pandemien har det ikke været muligt, at tilbyde indsatser til 5, 7 og 8 -klasser i 
indeværende skoleår. Det politisk besluttet at sundhedsplejen skal tilbyde følgende indsatser, som 
er beskrevet i nedenstående skema i skoleåret 2020-2021. 

Klassetrin Indsats Emne Varighed Periode
(vejledende)

0. klasse Individuel 
indskolingsundersøgelse 
med forældredeltagelse.
Der tilbydes syns- og 
høreprøve, samt højde 
og vægtmåling.
 

Individuelle 
funktionsundersøgelser,
Sundhed og trivsel.

Opfølgning på motorisk 
screening.

45 min. pr elev 
inkl. 
dokumentation

September-
december.

1. klasse Sundhedspædagogisk 
undervisning, vægt/højde 
måling samt opfølgning 
på behovsbørn 

Sundhedscirkus- 
venskaber, hygiejne og 
sund mad mm

4 lektioner pr. 
klasse. Der er 2 
shpl. tilstede pr. 
gang

Januar-februar

5. klasse Sundhedspædagogisk 
undervisning samt 
individuelle 
undersøgelser.
Højde og vægt måling.

Pubertetsundervisning 
og individuelle 
funktionsundersøgelser

2 lektioner pr. 
klasse til 
undervisning, 
samt ekstra tid til 
undersøgelser

Maj- juni

8. klasse
Udskolingsundersøgelse:
Funktionsundersøgelse 
og individuelle samtaler.
Der tilbydes syns- og 
høreprøve, samt højde 
og vægtmåling. Farvesyn 
efter behov

Kost, rygning, hygiejne, 
mental og seksuel 
sundhed mm

45 min. pr elev 
inkl. 
dokumentation

Februar- april

9. klasse

(ekstra 
indsats, da de 
ikke blev set i 
8. klasse) 

Udskolingsundersøgelse:
Funktionsundersøgelse 
og individuelle samtaler.
Der tilbydes syns- og 
høreprøve, samt højde 
og vægtmåling. Farvesyn 
efter behov

Samtale om trivsel og 
mental sundhed. Der 
drøftes om der er 
helbredsproblemer, der 
kan have betydning for 
valg af uddannelse og 
erhverv. 

30 min. pr. elev August-
september

Desuden tilbydes individuelle forløb og samtaler på alle klassetrin ved særligt behov. 
Specialklasser og sprogklasser tilbydes sundhedssamtaler og tilpasset sundhedspædagogisk 
undervisning efter aftale med lærere og forældre.
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Sundhedsplejersken på skolen aftaler med de respektive klasselærere datoer for hvornår 
klasserne skal ses. Vi har et stort ønske om at de aftalte datoer prioriteres fra skolens side, da vi 
desværre har oplevet at flere klasser har ”glemt” aftalerne. Sundhedsplejerskerne arbejder ud fra 
et rammesat årshjul for at kunne nå de aftalte klasser i løbet af et skoleår. 

Mvh. Sundhedsplejen i Tårnby kommune.

Ledende sundhedsplejerske Lisbeth Svanholt. Mobil: 30760206


