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Sundhed og trivsel på Provstegårdskolen  

På Provstegårdskolen har vi fokus på sundhed og trivsel. Derfor har vi udarbejdet dette 

sundhedsprincip, som omhandler kost og måltidspolitik, fysisk sundhed og mental sundhed. 

Princippet understøtter den af kommunen fastlagte sundhedspolitik 

 

Formål: 

Formålet med vores arbejde på Provstegårdskolen er at sikre, at alle elever på vores skole 

får gode betingelser for at leve godt og sundt med bedst mulige rammer for trivsel og 

læring. Arbejdet omfatter både den kropslige sundhed via kost og bevægelse, og den 

mentale sundhed via trivsel og læring. 

 

Det positive sundhedsbegreb: 

På Provstegårdskolen har vi taget udgangspunkt i det brede, positive sundhedsbegreb defineret 

af WHO på følgende måde: ”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt 

velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed”. 

Vi tager udgangspunkt i arbejdet med et positivt sundhedsbegreb og tilstræber, at vores elever 

får følelsen af sammenhæng i tilværelsen med TRIVSEL som nøgleordet. 

 

Kost og måltidspolitik/principper: 
 

Almen beskrivelse af formålet for den pågældende politik. 

Der arbejdes overordnet på at børn og unge får en sundere kost ved b.la at fremme deres 

viden om kost og gøre eleverne bevidste om kostens betydningen 

Hvad arbejder vi målrettet med på Provstegårdskolen? 

På Provstegårdskolen har vi fokus på kostens betydning for sundhed, velvære, energiniveau 

og evnen til indlæring. Elementerne indgår i trivselsundersøgelsen af eleverne, der 

udarbejdes på kommunalt og nationalt niveau. 

 

Forventninger 

Skolen forventninger: 

- At alle elever har spist sund morgenmad, de kan være mætte af hele 

formiddagen, inden de kommer i skole 

- At eleverne har en sund madpakke med, der kan give dem positiv energi og 

mæthed til hele skoledagen. Müeslibar, mælkesnitte, slik, chips og lignende 

anbefales ikke som en del af madpakken. 

- Energidrikke må ikke medbringes på lige fod med alkohol (jvf. Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer) 

- At drikkevarer KUN er vand eller mælk 

- Skolens elever kan bestille mælk; her anbefaler skolen, at eleverne bestiller let-

, mini- eller skummetmælk. 

- At alle bidrager til positive, konstruktive drøftelser om sund kost og muligheder. 

Forældrene kan forvente: 

- At Provstegårdskolen har en synlig kostpolitik, som ligger i direkte forlængelse 

af Odense kommunes sundhedspolitik. 

- Emnet drøftes på forældremøder jævnligt. 
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- At skolen har en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og 

trivsel. Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til sund mad og drikke 

kendes og følges af alle. 

- At det daglige sukkerindtag primært gemmes og administreres derhjemme. 

- I hjemkundskab undervises ligeledes efter gældende retningslinjer og efter 

sundhedsstyrelsens vejledning. 

- Åben kommunikation til forældrene i forhold til trivsel/kost. 

- At skolens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist Deres 

mad, og at De oplever måltidet som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt. 

- At skolen sikrer et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke, der formidles i skolen. 

Jvf. Odense Kommunes sundhedspolitik. 

- Der er køleskabe til alle årgange hvor madpakker bliver opbevaret koldt. 

- At skolen følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og derfor må eleverne ikke til 

hverdag spise slik, chips, is, kage, drikke søde drikke eller lignende på skolen. Juice 

kan heller ikke anbefales. I forbindelse med fødselsdage, ferier eller andre 

mærkedage, kan det enkelte team af voksne i skolen eller SFO dispensere fra det 

sunde. 

- Eleverne har adgang til frisk koldt vand, hvor de kan tanke deres medbragte 

drikkedunke op. Der findes vandmaskiner både i børne- og ungemiljø. 

 

Politik/ Principper for fysisk sundhed: 
Formålet med den fysiske aktivitet på Provstegårdskolen er, at eleverne: 

- Oplever og styrker glæden ved at bevæge sig 

- Undersøger og udfordrer deres krops muligheder 

- Oplever styrken i at være en del af et fællesskab 

- Erfarer at den fysiske træning har en positiv indvirkning på indlæringen 

- Får en forståelse af, at regelmæssig fysisk aktivitet er en af forudsætningerne for 

et godt liv og helbred. 

 

Forventninger 

Skolens forventninger: 

- At børnene har passende tøj og sko på efter vejr, vind og aktiviteter. 

- At børnene har indesko og udesko til idræt (alt efter om det foregår inde eller ude). 

Håndklæde medbringes. 

- Cykelhjelm medbringes og bruges altid til rullende aktiviteter 

Forældrene kan forvente: 

- På Provstegårdskolen arbejder vi på at øge mulighederne for fysisk 

aktivitet i timerne, frikvartererne og i SFO-tiden. 

- Vi går op i børns sikkerhed og derfor skal de i skoleregi bruge cykelhjelm ved 

rullende aktiviteter som f.eks. rulleskøjter, skater, cykling. 

- I idrætsundervisningen tilstræbes et bredt differentieret spektrum af forskellige 

aktiviteter som tilgodeser alle børns behov og færdigheder i forhold til udvikling. 

- Der vil altid være cykler og cykelhjelm til udlån. 

- Ungemiljø (Udskoling) elever skal blive på skolens område i skoletiden medmindre andet 

er aftalt. 
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Politik/ PRINCIPPER for mental sundhed: 
 

Almen beskrivelse af formålet for den pågældende politik: 

- At elever på Provstegårdskolen trives bl.a. i form af et positivt, konstruktivt 

samarbejde mellem skole og hjem. 

- At der arbejdes på at fremme både den psykiske og sociale dimension inden for 

området. 

- At det enkelte barn oplever værdsættende og anerkendende relationer både med børn 

og voksne og dermed også får en oplevelse af at tilhøre fællesskabet. 

- At eleverne har de bedste muligheder for mentalt at være tilstede dvs. uden 

påvirkning af energidrikke, alkohol, hash eller hårdere stoffer. 

- At eleverne får et positivt forhold til deres krop og bliver gode til at mærke egne og 

andres grænser både fysisk, psykisk. 

- Motto: Glade børn lærer bedst. 

 

Forventninger 

Skolens forventninger: 

- At børnene kommer udhvilede i skole og har spist en sund morgenmad, så de er friske 

til indlæring. 

- At forældrene har en anerkendende og værdsættende omgang/omtale af skolen - 

her også både elever, forældre og personale. 

- At elev, forældre/ familie deltager aktivt på skolen til div. arrangementer. 

- At eleven er forberedt til timerne. 

- At forældrene kontakter skolen, hvis de oplever at deres barn ikke trives. 

- At elever og forældre respekterer de regler, der er gældende på skolen f.eks. ingen 

rygning overhovedet på skolens område eller i nærheden af børnene og alkohol ikke 

sammen med børnene i skolesammenhæng. 

- At forældre og elever i størst muligt omfang bakker op om det skolepolitiske 

arbejde i f.eks. elevråd, skolebestyrelser og forældreråd 

Forældrene kan forvente: 

- At skolens har fokus på social og psykisk sundhed, trivsel, social anerkendelse, 

inklusion og differentiering i forhold til den enkeltes behov. 

- Udluftning før/efter hver pause/frikvarter min. hver 2´time. 

- At skolen søger at motivere eleverne til at engagere sig i deres skole i f.eks. 

elevråd og diverse udvalg. 

- At skolen afholder 10 elevrådsmøder om året med repræsentanter fra alle klasser – 

hvoraf 2 er repræsenteret i bestyrelsen. 

- Personalet har en positiv, anerkende og værdsættende tilgang til både elever og 

forældre. 

- Skolen har en aktiv antimobbepolitik og man kan som forældre forvente det tages op 

på alle forældremøder og efter behov. Emnet mental sundhed indgår i 

trivselsundersøgelsen af eleverne, der udarbejdes hvert andet år og resultatet 

behandles efterfølgende i skolebestyrelsen og forældre inddrages ved behov. 

- At blive inddraget straks, når det er relevant og efter behov. 

- At forældre altid tilbydes tolk ved behov til samtaler, forældremøder og lign. 

- Fokus på seksuel sundhed løbende i skoletiden: undervisning i kroppens udvikling og 

seksualitet. Deltagelse i uge SEX fast. 

- Fokus på at udskyde alkohol debut og undgå rygning, hash og hårdere stoffer 

ved at drøfte emnerne energidrikke, rygning, alkohol og stoffer fra 6 klasse. 
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- Aktivt SSP samarbejde (Skole/ Socialforvaltning og Politi) 
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Skolens fælles vision: 

 

- At udarbejde en forældrepjece med orientering om skolens kost- og måltidspolitik og 

tip til gode madpakker. 

- At betydningen af sund kost diskuteres, også med forældrene så disse i højere grad 

tager ansvar for madpakkens indhold. 

- At der fortsat er mulighed for at købe sund mad og drikke på skolen. 

- Legeplads der motiverer til bevægelse. 

- Faglige bevægelses værksteder- hvor lærerne bruger en dag på at lave/male 

bevægelsesstationer til de forskellige fag og afdelinger. 

- At temaer som mobning og rusmidler drøftes på forældremøder med henblik 

på at lave forældreaftaler. 

- At rusmiddelundervisning allerede påbegyndes på mellemtrinnet. 

- At der fast etableres kurser på bestemte årgange. F.eks. 

kammeratskabskurser og konflikthåndteringskurser. 

- At der fortsat er fokus på differentiering – muligheden for at der laves individuelle 

aftaler (med udgangspunkt i de forskellige livsbetingelser vores elever har). 

- Fokus på vigtigheden af udluftning i lokaler, pauser med ro/uro. 

- At elevbesvarelserne fra skolesundhedsprofilen/den nationale trivselsundersøgelse 

bruges aktivt i undervisningen. Fx til at fjerne flertalsmisforståelser om alkohol og 

sex. 

- Sundhed og bevægelse f.eks. sidste uge før sommerferien: 

o Mandag til onsdag: Bevægelse 

o Torsdag: Provstiade på Odense Atletikstadion 

o Fredag: Afslutning 

 

Relevante links: 

http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/kostraad

.htm 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2014/02feb/ForebygpkMadMaalti

der.pdf www.altomkost.dk 

www.madklassen.dk 

www.spismest.dk 

www.opskrifter.nu 

www.maddag.nu 

www.frugtfest.dk 

www.madpakkeservice

.dk 

www.rumlenikkerne.dk 

www.6omdagen.dk 

www.arla.dk 

www.friformobberi.dk 

www.dcum.dk 

www.sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/ForebygPk/MentalSundhed

2udg.pdf 

www.sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/11nov/ForebyggPk/Indeklima.pdf 

 

Se kommunens sundhedspolitik her: 

www.odense.dk 
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