
Har din skole 

Styr på 
Sundheden…



… ellers kan 
den få det!
Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag 
bliver det imidlertid hurtigt til ingens opgave. Dansk Skoleidræt tilbyder en 
struktureret ramme og en køreklar årsplan, så emnet også for alvor kan 
komme på dagsordenen på din skole.

Hvad er Styr på Sundheden?
Dansk Skoleidræt og TrygFondens sundhedsprojekt Styr på Sundheden har til formål at understøtte skolens 
sundhedsrelaterede undervisning og give eleverne de bedste forudsætninger for at træffe sunde valg. Nu og i 
fremtiden.

Som Styr på Sundheden-skole vil eleverne løbende henover skoleåret blive præsenteret for en række emner,  
der relaterer sig til sundhed i ordets bredeste forstand. Arbejdet med emner som krop, venskab, kost, motion, 
familie, glæde og søvn tager udgangspunkt i elevernes egen verden og giver dem kompetencerne til selv at 
kunne definere og diskutere egen og andres sundhed.

Et andet element i projektet er et systematisk fokus på meningsfuld daglig bevægelse, som kan placeres  
både i forbindelse med undervisningen, i frikvartererne, i SFO’en mv. Der er mange gevinster ved at bevæge 
sig – fx bedre trivsel og fysisk form, et bedre socialt miljø i klassen og mere effektiv læring.

Hvad indebærer Styr på Sundheden?
Arbejdet med Styr på Sundheden sker i høj grad på skolens egne præmisser, så det passer til skolens organisation 
og kultur. Derfor er det muligt at være med på flere måder:

Styr på Sundheden-skole
Bliv Styr på Sundheden-skole og følg projektets årshjul. Via en række events, kampagner og aktiviteter 
bliver eleverne præsenteret for forskellige sundhedstemaer, der har udgangspunkt i de nye forenklede 
Fælles Mål. Styr på Sundheden-skoler får tilbudt kompetenceudviklende kurser, der ruster personalet til 
arbejdet med sundhedsundervisningen og den daglige bevægelse. Sideløbende tilbydes skoleledelsen 
en løbende dialog og sparring i relation til projektets implementering og udvikling. Det er gratis for skolen 
at blive en del af Styr på Sundheden, og I kan samtidig bruge projektets logo på skolens hjemmeside og 
dermed styrke jeres profil.

Hent inspiration fra Styr på Sundheden
Hvis I endnu ikke er klar til at blive Styr på Sundheden-skole, kan projektets materialer alligevel hentes gratis 
på www.styrpaasundheden.dk. Anvend materialerne i det omfang, I finder det hensigtsmæssigt, når eleverne 
skal arbejde med sundhed.



Sådan får din skole 
Styr på Sundheden
Nu kan din skole også blive en del af Styr på Sundheden. 
Start med at besøge www.styrpaasundheden.dk, hvor 
I kan orientere jer om projektet og hente den viden og 
information, I har brug for. 

Styr på Sundheden tilbyder tre forløb med forskellige grader af involvering: 

1. INSPIRATION – modtag gratis undervisningsmateriale
Alle lærere og pædagoger kan bestille gratis undervisningsmaterialer fra Styr på Sundheden.
Materialet arbejder med emner såsom krop, venskab, kost, motion og familie. Det tager udgangspunkt i 
elevernes egen verden og bidrager til, at de opnår kompetencerne til selv at kunne definere og diskutere 
egen og andres sundhed. Styr på Sundheden udvikler undervisningsmaterialer til en aktiv sundheds-
undervisning, der bidrager til at opfylde Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab. Formen er sundhedsundervisning, hvor eleverne er aktivt deltagende, og hvor faglig relevant 
bevægelse indgår. 

2. INTRODUKTION – tag det første store skridt her
Sæt en fælles dagsorden omkring sundhedsundervisningen gennem et introduktionsforløb for alle 
skolens ansatte - eller alene for indskoling, mellemtrin eller udskoling. Her introduceres I til den sund-
hedspædagogiske tankegang, alle Styr på Sundhedens materialer, og I får konkrete værktøjer til at 
skabe en overordnet struktur og organisering af skolens sundhedsundervisning. Skolen får samtidig 
mulighed for at hente erfaring og inspiration fra andre Styr på Sundheden skoler, ligesom der også 
er mulighed for at deltage i en årlig netværksdag.

3. INTEGRATION – gør Styr på Sundheden til en del af skolens DNA
Integrationsforløbet er for de skoler, der allerede har været gennem introduktionsforløbet.
Her får skolen den fulde glæde af Styr på Sundheden. Der bliver arbejdet systematisk med sundhed og 
trivsel og konkret modtager skolen faglig og organisatorisk sparring igennem en løbende dialog mellem 
Dansk Skoleidræts projektledere, skolens ledelse og en eller flere af skolens tovholderlærere. Det inde-
bærer en række opfølgnings- og forankringsmøder, der har til formål at imødekomme skolens behov og 
give råd om projektets implementering, den fremtidige udvikling og den individuelle tilpasning til skolens 
profil og kultur. Skoler på integrationsniveauet vil nå langt med deres arbejde med sundhed og trivsel 
– og de inviteres også til den årlig netværksdag, hvor vidensdeling og inspiration til bevægelse er på 
dagsordenen. 

Nu er valget op til jer.
På bagsiden af folderen finder I vores kontaktoplysninger. 
Ring eller mail - så kan jeres skole også blive tilmeldt og få Styr på Sundheden.



Det siger andre skoler
Barbro Wivi Saul 
Viceskoleleder og pædagogisk afdelingsleder på Fladsåskolen i Næstved

Styr på Sundheden sikrer, at vi får bevæget os det i undervisningen, som vi skal. Projektets 
årshjul omfatter mange gode tiltag, som gør, at bevægelsen bliver mere systematisk udført. 
Bevægelse bliver aldrig ”bare noget vi gør” – det bliver gjort med omtanke og med en fælles 
forpligtelse. 

Styr på Sundheden er et projekt, som både personale og elever er rigtig glade for. Eleverne 
synes, det er sjovt at prøve noget anderledes, og forløbene er også spændende for lærerne 
at dykke ned i – bl.a. fordi materialet i sundhedsundervisningen er så godt og let anvendeligt.

Som leder er det et projekt, jeg informerer om ved ansættelse af nye lærere, og selvom vi 
kan blive endnu bedre til at profilere os med at være Styr på Sundheden-skole, så er vi 
stolte af det og skilter med det så meget som muligt.

Ditte Nørskov
Skoleleder på Næsbjerg Skole i Varde

Som Styr på Sundheden-skole opfyldte vi allerede inden skolereformen de krav, der lå til at 
integrere mere bevægelse. Det kunne vi bare i kraft af Styr på Sundheden, hvor vi bevæger os 
60 minutter om dagen. Så det er virkelig et projekt, der snakker godt sammen med skolernes 
nye virkelighed. 

Det er også rigtig godt, at vi bliver holdt op på de ting, der ligger i projektets kalender, som vi 
skal udføre henover skoleåret. Sundhedsundervisningen kommer naturligt og med en gensidig 
forpligtelse. På den måde sker der noget. Vi arbejder målrettet med emnerne fra materialet 
”Den Røde Tråd”, og det er virkelig en gave i en presset hverdag.

Styr på Sundheden taler godt ind i vores skoles kultur, hvor vi har særlig fokus på kroppen, at 
være aktive og have masser af bevægelse. Vi er glade for at være med i Styr på Sundheden, 
og jeg fortæller jævnligt om det til aviser, skoleledermøder og til andre skoler.





Spot på temaer
Skolerne i Styr på Sundheden har årlige events, der sætter 
spot på forskellige temaer i sundhedsundervisningen og giver 
eleverne mulighed for faglig fordybelse i relation til deres egen 
sundhed. Det kan være sundhedsfremme, livsstil, levevilkår, 
rettigheder, personlige grænser, følelser og mange andre 
temaer, som er defineret i Fælles Mål.



Styr på Sundheden er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er 
et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål 
med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger 
sunde vaner tidligt i livet.

Styr på 
Sundheden
Styr på Sundheden skaber rammen om en sund skole med aktive, glade børn 
og en god struktureret sundhedsundervisning. 

Styr på Sundheden skaber rammerne for handlekompetente elever, som tænker 
sundt, tænker socialt og tænker selv.

Skolerne i Styr på Sundheden er progressive i forhold til sundhed og bevægelse. 

Styr på Sundheden-skoler kan profilere sig af at være med i projektet og dermed 
sende et stærkt signal til omverdenen.

Vil du vide mere om, hvordan din skole kommer i gang med Styr på Sundheden, 
så kontakt os:
 
Projektleder
Signe Asferg Rasmussen                                   
e-mail: sia@skoleidraet.dk
Tlf. 2985 6835

Projektleder
Chris Roholt
e-mail: cro@skoleidraet.dk
Tlf. 2060 3055

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk


