
Skolesundhedspleje 

 

Det praktiske arbejde i skolesundhedstjenesten omfatter tre former for indsatser:  

Samtaler og undersøgelser 

Sundhedspædagogiske aktiviteter 

Åben konsultation 

  

De tre indsatsområder anses for lige væsentlige i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og 

tilrettelægges med henblik på at opfylde de bestemmelser, der nævnes i bekendtgørelsen om 

forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, om at: 

- Tilbyde sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i skolen 

- Tilbyde oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og 

psykiske sundheds og trivsel 

- Føre tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske sundhedstilstand. 

For at imødekomme skolernes ønske om at sundhedsplejen i større grad kan indgå i relevante 

sundhedspædagogiske aktiviteter på skolerne i samarbejde med skolens lærere, og for i større grad at være 

mere fleksibel og tilgængelig i forhold til børn med særlige behov og deres forældre, vil der fremover være 

et øget fokus på ”Åben konsultation” og Sundhedspædagogiske aktiviteter. 

 

For at tilgodese alle tre indsatsområder ændres på tilbuddet i skolesundhedsplejen i Gentofte Kommune. 

Tilbuddet vil fremover være: 

 



 

Samtaler og undersøgelser 

 

- 0. klasse  Indskolingsundersøgelse, forældre deltager 

- 2. klasse   Screening og sundhedssamtale 

- 5. klasse  Screening og sundhedssamtale 

- 8. klasse  Udskolingsundersøgelse 

 

Sundhedspædagogiske aktiviteter 

- 4., 5., eller 6.klasse  Undervisning i pubertet 

- 7 klasse  Rygning i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 

- 8. klasse  Seksualundervisning på Kulturskolen, Hellerup 

 

 

Åben konsultation 

 

Når elever på eget initiativ henvender sig til sundhedsplejersken på skolen, vil de ofte være motiverede for 

adfærdsændring og for at få løst forskellige trivsels- eller sundhedsproblemer.  

Erfaringer fra udviklingsprojekter viser desuden, at potentialet for forandring i højere grad er tilstede end 

ved de planlagte tilbud, hvor eleverne ikke henvender sig på eget initiativ. 

Når børn og unge henvender sig spontant, kan sundhedsplejersken tale med barnet uden forældrenes 

tilladelse. Såfremt problemerne er af en sådan karakter, at forældrene skal orienteres og inddrages, sker 

dette, så snart problemets karakter er afklaret. Barnet/den unge orienteres forinden om, at forældrene må 

inddrages.  

Forældre kan ligeledes benytte ”Åben konsultation” 

Sundhedsplejen vil følge og registrere antallet af henvendelser i ”Åben konsultation” mhp en løbende 

tilpasning af tilbuddet. 

 

Skoler med mere end 500 elever tilbydes Åben konsultation 2 gange om måneden á 2 timer 

Skoler med mere end 250 elever tilbydes Åben konsultation en gang om måneden á 2 timer 

Skoler med mellem 100 og 250 elever tilbydes Åben konsultation hver 2. måned á 2 timer 

Sundhedsplejersken skal informere/annoncere om muligheden for åben konsultation, så børn og forældre 

kan gøre brug af denne mulighed. Annoncering kan f.eks. ske på skolens hjemmeside, via Forældre-intra 

eller på mere uformel måde. 



 

Ud over Åben konsultation deltager sundhedsplejen i Tidlig Tværgående Teams på skolerne. 

Formålet med de Tidlige Tværgående Teams er at drøfte bekymringer for børn på før-sagsniveau i et 

flerfagligt forum og derigennem søge at afhjælpe problematikkerne. 

 


