Sundhedspolitik

Billederne i denne publikation er hentet fra Nymarkskolens hverdag (bl.a. første skoledag,
Nymarkiaden, skolefest, teater, ekskursioner, hjemkundskab, skoleboden og sfo´en). Til
fokuspunkterne Rusmidler, Rygning og Seksuel sundhed er anvendt billeder fra colourbox.
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Forord og vision
Skolens fornemste opgave er at give eleverne et stimulerende lærerigt skoleliv og medarbejderne en god arbejdsplads. Sunde elever lærer mest og har derfor større overskud til at indgå
i gode fællesskaber.
Målet med denne sundhedspolitik er at gøre Nymarkskolen til en skole, hvor sundhedsperspektivet er blandt vores vigtigste opgaver. Vi er inspireret af bogen ”Den Sundhedsfremmende Skole,” der bygger på det brede sundhedsbegreb, og derfor har vi valgt en samlet politik frem for flere.
Nymarkskolens vision er, at eleverne gennem indsigt i sundhed får mulighed for at træffe
sunde valg, der understøtter deres læring, udvikling og trivsel. Indsigt gi’r udsigt og mulighed
for at skabe et godt liv.
Nymarkskolens sundhedspolitik skal afspejles i de fysiske rammer samt i undervisning og aktiviteterne i skole og SFO. Der skal være en klar sammenhæng mellem sundhedspolitikken og
skolens daglige aktiviteter. Det fokus, der er på sundhed, skal afspejles i dagligdagens handlinger, og der skal være stor fokus på en læringsorienteret tilgang til sundhed.
Gennem Nymarkskolens sundhedsindsats vil vi vise, at eleverne kan få et sundere liv og opnå
en større læring, hvis deres sundhedstilstand forbedres.
Alle fokusområderne i sundhedspolitikken er udarbejdet af skolens pædagogiske medarbejdere i samarbejde med sundhedsfaglige udviklingskonsulenter fra Folkesundhed i Center for
Sundhed og Omsorg. Sundhedspolitikken er blevet til i en dynamisk proces og er første skridt
i udviklingen af Nymarkskolen til en sund profil skole.

Rene Nielsen
Skoleleder Nymarkskolen
Forår 2014
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Baggrund for Nymarkskolens sundhedspolitik
Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af ledelsens og bestyrelsens ønske om øget fokus på sundhed i elevernes og medarbejdernes hverdag på Nymarkskolen.
Nymarkskolen har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme og på at skabe
rammer for fysisk, psykisk og socialt velvære.
Sundhedspolitikken understøtter udviklingen af elevernes handlekompetence og giver dem
indsigt og mulighed for at træffe et sundt valg. Sagt med andre ord ”Det sunde valg skal være det nemme valg”.
Sundhedspolitikken har 6 fokusområder, der hver har deres egen vision, mål, handlinger og
succeskriterier.

Fokusområderne er:







Idræt og bevægelse
Kost, mad og måltider
Mental sundhed
Rusmidler
Rygning
Seksuel sundhed

De er valgt ud fra de sundhedsmæssige udfordringer, der er identificeret blandt eleverne på
Nymarkskolen. Undersøgelsen ”Sundhed og trivsel blandt elever i 5.-9.kl. på Nymarkskolen
2012” udarbejdet af Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed har givet afsæt
og viden. Eksempelvis er der flere overvægtige elever, færre der spiser morgenmad og frokost, færre der spiser frugt og grønt, og færre elever der cykler i skole, sammenlignet med
resten af Slagelse Kommune samt på landsplan.
Dokumenteret viden om sammenhængen mellem sundhed og læring har herefter dannet baggrund for udarbejdelsen af en handlingsorienteret sundhedspolitik.
Rammerne i sundhedspolitikken er sat af skolens pædagogiske medarbejdere. Nymarkskolen
samarbejder med en række andre kommunale og offentlige afdelinger: SSP (skole, socialforvaltning og politi), Fødevarekontrollen, Sundhedstjenesten, Misbrugscenteret med flere. Politikken udmøntes derved gennem et stærkt tværfagligt samarbejde.
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Formålet med sundhedspolitikken er:




At gøre Nymarkskolen til en sundheds- og idrætsskole
At eleverne og medarbejderne på Nymarkskolen oplever såvel fysisk, psykisk som
social trivsel
At indsigt om sundhed giver udsigt til sunde handlekompetencer og sunde valg

Sundhedspolitikken skal integreres i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter. Den skal
være en fortløbende og dynamisk proces, og i processen er der udviklet redskaber, der gør, at
skolens sundhedspolitik til stadighed udfordres, udvikles og holdes i live af skolens elever, lærere, pædagoger og forældre.

Begrebsafklaring
Nedenstående er en begrebsafklaring af de to begreber i ordet sundhedspolitik og Nymarkskolens motto.

Sundhed
Vi tager udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb som forstås både positivt og bredt:



Sundhed er positivt, fordi det både er fravær af sygdom og fysisk, psykisk og socialt
velvære
Sundhed er bredt, fordi det skal ses i lyset af livsstils- og levevilkårsfaktorer, og
sundhedsfremmende forandringer handler om at påvirke både livsstil og levevilkår

Politik
Vi forstår politik som indeholdende disse dimensioner:



En politik forholder sig til fordeling og omfordeling af ressourcer. Ressourcer er opmærksomhed, tid og økonomi
En politik er en vision om, hvad vi gerne vil opnå, og hvor vi gerne vil hen. Hvilken
skole vil vi gerne have, at Nymarkskolen bliver i fremtiden?
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Nymarkskolens motto er: Indsigt gi`r Udsigt
”Indsigt” betyder, at:
Eleverne gennem læring og trivsel tilegner sig ny viden, som er med til at udvikle dem på det
sociale, faglige og personlige plan, og hermed giver dem indsigt i, hvem de er, og hvad de
kan.
”Udsigt” betyder, at:
Den indsigt, eleverne har opnået, giver dem fremtidsudsigter, hvor indsigten gør det muligt
at give sig til nye udfordringer, deltage i fællesskaber og gå efter sine drømme.

Proces
Sundhedspolitikken er udarbejdet af Nymarkskolens sundhedsgruppe. I denne sidder medarbejderrepræsentanter fra skolen, SFO, ledelsen samt Folkesundhed i Center for Sundhed og
Omsorg. Fokusområderne er udarbejdet af nedsatte arbejdsgrupper bestående af ledelse, lærere og pædagoger.
Sundhedspolitikken er vedtaget i begyndelsen af 2014 i skolebestyrelsen. Der er udarbejdet
vision, mål, handlinger og succeskriterier for de enkelte fokusområder, som sikrer, at sundhedspolitikken bliver synlig i skolens prioriteringer og hverdag.

Forventninger
Sundhedsgruppen forventer, at resultaterne skal kunne ses i både elevernes standpunkter,
individuelle trivsel, og at sundhed indgår som et tydeligt og bærende element i skoledagen.
Nymarkskolen har en forventning om, at fokus på sundhed afspejles i mange af de daglige
valg omkring læring og trivsel:





Sundhed indgår som emner/elementer i skolens fag og i SFO’s pædagogiske aktiviteter
Sundhed indgår som et vigtigt element i skolehjem-samarbejdet
Færre sygedage blandt elever og medarbejdere
Flere forældre fra skoledistriktet vælger Nymarkskolen til

Alle elever og medarbejdere på Nymarkskolen er omfattet af sundhedspolitikken, ligesom
skolens gæster, forældre og samarbejdspartnere er det. Sundhedspolitikken skal fremme det
sunde liv, men ikke være socialt begrænsende, det handler om at finde en balance.
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Tak til
I arbejdet med sundhedspolitikken har det været vigtigt at fokusere på sammenhængen mellem sundhedsfaglig viden og pædagogisk samt didaktisk viden.
Omdrejningspunktet i processen har været sundhedsgruppen, hvor forskellige fagligheder har
suppleret hinanden på bedste vis.
Arbejdsgrupperne har arbejdet engageret for at udvikle de enkelte fokusområder. Derudover
har der været afholdt en temadag omhandlende sundhed for hele medarbejdergruppen i august 2012. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til udviklingen af Nymarkskolens
sundhedspolitik.
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Fokusområderne
Hvert af vores fokusområder er struktureret på samme måde, så du som læser først præsenteres for:





Visionen – hvor vil vi hen
Mål – hvilke konkrete mål giver visionen anledning til
Handlinger – hvilke handlinger er knyttet til de valgte mål
Succeskriterier – der knytter sig til de valgte mål

Følgende begrebsramme illustrerer de komponenter, der er arbejdet med i udviklingen af
sundhedspolitikken.

Udover sundhedspolitikken er der udarbejdet en særskilt handleplan med de konkrete aktiviteter og tiltag, der skal udføres. Handleplanen knytter sig til handlingerne i sundhedspolitikken, men er mere specifik. Hvor sundhedspolitikken er gældende for en fireårig periode, vil
handleplanen være konstant dynamisk i takt med at tiltag iværksættes, afsluttes og nye opstår. Handleplanen skal derfor revideres hvert år.
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Fokusområderne er:







Idræt og bevægelse
Kost, mad og måltider
Mental sundhed
Rusmidler
Rygning
Seksuel sundhed

De beskrives på de næste sider i denne publikation.
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Idræt og bevægelse
Vision:
På Nymarkskolen er idræt og bevægelse i fokus. Idræt og bevægelse er en naturlig og integreret del af undervisnings- og SFO-tid, - på denne måde får eleverne mulighed for at
være fysisk aktive minimum 45 minutter om dagen.

Mål:
Strukturelle rammer:


At skabe undervisnings- og legemiljøer, som indbyder til idræt, leg og bevægelse både
indendørs og udendørs.



At udvide det eksisterende samarbejde med de lokale idrætsforeninger

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


At eleverne får en viden om de positive aspekter ved idræt og bevægelse, den spontane
glæde og de positive virkninger, aktiviteterne kan have både for den enkelte og for fællesskabet.



At skabe en dagligdag med så meget idræt og bevægelse som muligt, fordi det giver
eleverne mulighed for at lære kammerater at kende i nye sammenhænge, og det kan
være med til at øge det fysiske og mentale overskud.

Handling:
Strukturelle rammer:


Skolens medarbejdere tænker idræt og bevægelse ind i planlægningen af hverdagen og
arrangerer en mængde idræts- og bevægelsesaktiviteter for elever på alle klassetrin.



Der arbejdes på at skabe rammer, som giver eleverne bedre muligheder for at holde
aktive pauser

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Gennem teori og praksis i skolen og SFO bevidstgøres eleverne om det gode ved at bevæge sig.



Skolens legeagenter spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe aktive frikvarterer og
bidrager derudover til et fællesskab på tværs af årgange.



Skolens medarbejdere går foran som det gode eksempel og er fysisk aktive, dog med
respekt for, at der er forskellige forudsætninger og tilgange til det at være fysisk aktiv.
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Idræt og bevægelse

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Antal af elever der går eller cykler til skole er steget væsentligt ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Eleverne er mere aktive i pauserne



Antal elever der er medlem af en idrætsforening/sportsklub er steget ved skolebørnsundersøgelsen 2018



Stigende elevtal på Nymarkskolen herunder fastholdelse af skoleelever fra distriktet

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Elevernes kondition målt ved Andersen-testen er væsentligt forbedret inden udgangen af
skoleåret 2014/2015



Antal af elever, som ofte eller nogle gange har svært ved at koncentrere sig er reduceret
ved næste skolebørnsundersøgelse i 2018



Antal af elever, som ofte eller nogle gange har svært ved at sidde stille er reduceret ved
næste skolebørnsundersøgelse i 2018



Medarbejdere og skoleledelse oplever færre konflikter i skolen/SFO



Medarbejdere og skoleledelse oplever mindre trætte elever og mere oplagte elever i undervisningen/SFO



Antal sygedage hos både elever og medarbejdere er reduceret inden udgangen af skoleåret 2017/2018
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FAKTA OM IDRÆT OG BEVÆGELSE
Bevægelse fremmer sundhed hos børn og unge, samt understøtter motivation og læring i
skolens fag.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år):




Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen i minimum 10 minutter ad gangen
Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kort
varige dagligdags aktiviteter
Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst
30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken

På Nymarkskolen er bevægelse integreret i elevernes skoledag. Bevægelse indgår på alle
klassetrin i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt.
Bevægelse:





Indgår i idrætsfaget
Er integreret i boglig undervisning (fx ord- og matematikstafetter)
Er også adskilt fra den boglige undervisning (fx i frikvarterer)
Er også kombineret med den boglige undervisning men uden sammenhæng med læring (fx brainbreaks)

Læs mere om idræt og bevægelse:
http://www.styrpaasundheden.dk/materialer/daglig-bevaegelse.aspx
http://www.skoleidraet.dk/
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Kost, mad og måltider
Vision:
Nymarkskolen har en sund kost, mad- og måltidskultur, der tager afsæt i de officielle kostråd, fordi det giver eleverne energi og forbedret koncentrationsevne. Vi har fokus på rammerne for spisesituationen og elevernes maddannelse.

Mål:
Strukturelle rammer:


Nymarkskolen har et miljø og en kultur, hvor sund og alsidig/varieret kost er en naturlig
og selvfølgelig del af dagen, og hvor alle elever, medarbejdere og gæster har lige adgang til at indtage og/eller købe sund mad



Rammerne for indtagelsen af mad og drikke er rare og indbydende

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Nymarkskolen inspirerer aktivt til sundere kost, mad- og spisevaner blandt eleverne for
derigennem at optimere energiniveau, udvikling og læring for den enkelte



Nymarkskolen sætter fokus på vigtigheden af en sund og varieret kost hver dag set i
forhold til den enkeltes fysiske og psykiske velbefindende, og på sigt nedbringe forekomsten af overvægt og livsstilssygdomme blandt alle vores elever og medarbejdere

Handling:
Strukturelle rammer:


De officielle kostråd afspejles i de måltider, der tilberedes og indtages i forbindelse med
undervisningen samt i SFO og skolebod



Lige adgang til at handle i skoleboden sikres gennem forskudte pauser



Udvikling af spisemiljøerne indenfor og udenfor omkring skoleboden sikrer, at alle har
mulighed for at spise deres mad i indbydende og rolige omgivelser



Skolebodens sortiment udvikles og optimeres løbende, så alle elever kan købe mad i
skoleboden, som de bryder sig om, og som lever op til de officielle kostråd



Skolens elever må ikke forlade matriklen for at købe mad i de omkringliggende butikker

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Alle årgangsteams inddrager løbende og aktivt teoretisk viden om kost, mad og måltider gennem aktiviteter og arrangementer i Nymarkskolens regi



Skolens medarbejdere er gode forbilleder for eleverne



Nymarkskolen udvikler eleverne til ”ambassadører for sunde og alsidige/varieret kostvaner”, som sidenhen kan påvirke kulturer og mønstre i familierne
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Kost, mad og måltider

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Antal af elever, som spiser frokost fire eller fem hverdage om ugen er væsentligt steget
ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal af elever, der har madpakke med hjemmefra eller køber mad i skoleboden, er stigende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal af elever, der spiser frugt og grøntsager hver dag, er stigende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Stigende elevtal på Nymarkskolen herunder fastholdelse af skoleelever fra distriktet

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Antal af elever, som ofte eller nogle gange har svært ved at koncentrere sig er reduceret ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Der er mere tid til spisesituationen i de mindste klasser



Antal sygedage hos både elever og medarbejdere er reduceret inden udgangen af skoleåret 2017/2018
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FAKTA KOST, MAD OG MÅLTIDER
Børns madvaner har betydning for deres sundhed. Sunde mad- og måltidsvaner har – i
samspil med bl.a. bevægelse – stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og
for at forebygge livsstilssygdomme.
De 10 kostråd:

På Nymarkskolen:











Tilstræber vi at leve op til de 10 kostråd
Sælger skoleboden måltider, der er et supplement til madpakken
Må der ikke medbringes og sælges usunde fødevarer som sodavand, slik, chips mm.
Har vi en mælkeordning
Har vi en frugtordning
Har eleverne adgang til frisk afkølet vand
Er der mulighed for opbevaring af medbragt mad- og drikkevarer i køleskab
Er der adgang til håndvask i nærheden af, hvor der spises
Serveres der sund morgenmad til børn, der møder meget tidligt i SFO
Er der i SFO fælles spisepause om eftermiddagen med mulighed for at indtage frugt/
mad og mælk/vand under hyggeligt socialt samvær

Læs mere om kost, mad og måltider:
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Kostraad.htm
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Mental sundhed og trivsel
Vision:
Nymarkskolen har et mentalt sundt skolemiljø, hvor alle medarbejdere og elever møder
hinanden med nærvær, åbenhed, accept og anerkendelse af egne og andres forskelligheder
og unikke værd indenfor fællesskabets rammer. Nymarkskolen er en mobbefri skole, hvor
læring, udvikling og trivsel går hånd i hånd.

Mål:
Strukturelle rammer:


At undervisningsmiljøet sikrer en sundhedsfremmende udvikling i mental sundhed og
trivsel hos eleverne

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


At eleverne lærer at tage hensyn til, respekterer og accepterer hinanden. Elevernes sociale inklusion fremmes, så de kan skabe rum til at fremme deres egen og andres mentale
sundhed og trivsel



Vi arbejder systematisk med at fremme kognitiv, emotionel og social udvikling hos eleverne, så de får et positivt selvbillede og tillid til sig selv og andre



At fremme læring, trivsel og positive relationer mellem eleverne og medarbejderne. Eleverne føler sig set og mødt med anerkendelse af hinanden og af medarbejderne, som er
positive rollemodeller

Handling:
Strukturelle rammer:


Skolens medarbejdere tænker mental sundhed og trivsel ind i planlægningen af hverdagen

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Medarbejderne sætter mental sundhed og trivsel på dagsordenen i undervisningen/SFO
og benytter forskellige metoder til at integrere mental sundhed i undervisningen og i
samværet



Medarbejderne arbejder struktureret med forskellige metoder til at undgå mobning, være nærværende, fremme venskaber, højne selvværd og selvtillid. Der undervises i mental sundhed, så eleverne føler, de får oplysning og ny viden. Der arbejdes med emner
som f.eks. læringsparathed, stress og mindfulness



Medarbejderne inddrager elevernes hverdag, deres sociale og mentale udfordringer, problemer, konflikter og gør dette til indhold i undervisningen/samværet



På Nymarkskolen tager vi elevernes selvbilleder og værdier alvorligt, og eleverne arbejder selv med dette og anden mental sundhedsfremmende undervisning/aktiviteter
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Mental sundhed og trivsel

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Stigende elevtal på Nymarkskolen herunder fastholdelse af skoleelever fra distriktet

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Antal af elever, som ofte eller nogle gange har svært ved at koncentrere sig er væsentligt reduceret ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal elever der trives er væsentligt stigende ifølge Termometeret



Antal elever, der angiver høj almen trivsel, er stigende ved skolebørnsundersøgelsen i
2018



Antal elever, der selv er blevet mobbet eller har mobbet andre mindst 2-3 gange om
måneden er reduceret ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal elever, der ikke/slet ikke kan lide skolen er reduceret ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal elever, der er uenige/meget uenige i udsagnet ’Der er mindst én voksen på skolen, jeg kan tale med, hvis jeg har brug for det’, er faldende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Medarbejdere og skoleledelse oplever færre konflikter i skolen/SFO



Antal sygedage hos både elever og medarbejdere er reduceret i skoleåret 2017/2018
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FAKTA MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL
Nymarkskolen lægger sig op ad Sundhedsstyrelsens og WHO’s definition af mental sundhed. Mental sundhed defineres som ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine
evner, kan håndtere dagligdags- udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber”.
Begrebet mental sundhed har to dimensioner:



En oplevelse af at have det godt (trivsel), hvor væsentlige elementer er livsglæde og
selvværd
En funktion, dvs. hvordan man fungerer i relation til sig selv og sine omgivelser

På Nymarkskolen arbejder vi målrettet med at fremme den psykiske trivsel på alle niveauer
i skolen. Vi ser psykisk trivsel som en nøgle til læring, fordi det øger elevernes muligheder
for læring og styrker deres generelle handlekompetencer.
I vores antimobbestrategi har vi formuleret syv principper (samværsbyggesten), der samler det, der giver en god skolegang og er grundlaget for samværsregler, der bygger på lyst,
tryghed, færdigheder og faglighed. Tilsammen giver de plads til liv, læring, fordybelse og
udvikling. Vi kalder det ’Trivsel og Læring’.
De syv ’Samværsbyggesten’ er:

Respekt

Forventninger

Trivsel

Arbejdsro

Samvær

Læse mere om mental sundhed:
http://www.stressforeningen.dk./om-stress/born-a-unge
http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/BorneTelefonen.aspx

22

Ansvar

Samarbejde

23

Rusmidler
Vision:
Nymarkskolen er en skole, hvor der ikke indtages nogen former for rusmidler.

Mål:
Strukturelle rammer:


På Nymarkskolen er brug af alkohol og euforserende stoffer ikke tilladt. Alle der færdes
på skolen er omfattet af forbuddet



Nymarkskolen arbejder for at forebygge brugen af rusmidler blandt medarbejdere og
elever, og yder støtte til familier med misbrugsproblemer

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


At forebygge brugen af rusmidler såvel på som udenfor skolen ved at øge elevernes
handlekompetencer



At hjælpe elever der har forældre med misbrugsproblemer ved at skabe trygge/
fortrolige rammer for samtaler om problemet



At arbejde for, at elever føler sig trygge ved at tale om deres oplevelser med rusmidler,
samt at de føler, der bliver taget hånd om de problemer, de måtte have



Alle føler et (med)ansvar for, at et misbrugsproblem ikke får lov at udvikle sig i det
skjulte

Handling:
Strukturelle rammer:


Der gøres opmærksom på, at der ikke må indtages nogen former for rusmidler til skolefest, sommerfester, forældremøder, klassearrangementer og forældrearrangementer. Til
alle arrangementer på skolens matrikel er det ikke tilladt at indtage rusmidler

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Der arbejdes gennem kampagner og sundhedsfremmende undervisning aktivt med, at
eleverne vælger brugen af rusmidler fra



Medarbejderne sætter fokus på brugen af rusmidler, samt dilemmaet om misbrug i
hjemmet. Der skabes et trygt og fortroligt miljø på skolen, hvor eleverne kan tale om
deres eller hjemmets problemer



Alle medarbejdere kender til skolens regler og ved, hvordan de skal agere, hvis de oplever brug af rusmidler på matriklen. Alle medarbejdere kender proceduren, hvis de oplever et barn, der bliver hentet af en beruset eller påvirket voksen
24

Rusmidler

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Stigende elevtal på Nymarkskolen herunder fastholdelse af skoleelever fra distriktet

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere :


Alkoholdebuten blandt eleverne er væsentligt udskudt ved skolebørnsundersøgelsen i
2018



Antal elever, der har været rigtig fulde mindst fire gange i deres liv, er faldende ved
skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal elever, der drikker en eller anden form for alkohol hver uge, er reduceret ved skolebørnsundersøgelsen i 2018
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FAKTA RUSMIDLER
Rusmidler er en samlet betegnelse for alkohol og euforiserende stoffer.
Sundhedsstyrelsens anbefaler, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol. Børn og
unge under 16 år må ifølge lovgivningen ikke købe drikkevarer med over 1,2 % alkohol.





Alkohol skader navnlig børn og unges hjerner, der er under udvikling frem til 20-årsalderen. Alkohol nedsætter bl.a. deres hukommelse og indlæringsevne
Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for at børn og unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer – herunder øget risiko for udvikling af alvorlig
sygdom
Børn og unge, der ikke drikker alkohol, har mindre risiko for at begynde at ryge og
eksperimentere med stoffer
Børn og unge, der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøet

Alle rusmidler påvirker hjernen, hvilket viser sig både fysisk og psykisk. Man kan udvikle
sløvhed, koncentrationsbesvær, dårligere indlæring og evt. nedtrykthed. Rusmidlerne påvirker ens humør og følelser – det er ofte den virkning, man søger. Men man får også
svært ved at styre sine tankemønstre og svært ved at træffe de rigtige beslutninger.
På Nymarkskolen er brug af alkohol og euforiserende stoffer ikke tilladt.

Læs mere om rusmidler:
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/FestkulturGrundskolen.pdf
http://perron3.slagelse.dk/
http://stofinfo.sst.dk/
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/ForebyggelsespakkeStoffer.pdf
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Rygning
Vision:
Nymarkskolen er røgfri

Mål:
Strukturelle rammer:


At skabe et miljø, hvor det ikke er normalt at ryge og derved skabe en røgfri norm på
Nymarkskolen

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


At forebygge rygestart og styrke motivation for rygestop ved at øge elevernes handlekompetencer



Der arbejdes for at nedbringe rygningens gener for eleverne og for medarbejderne i rygerens omgivelser

Handling:
Strukturelle rammer:


Alle der færdes på skolens område er omfattet af påbuddet. Det betyder, at medarbejdere, elever, øvrige brugere, forældre, håndværkere og andre gæster ikke må ryge på
skolens område



Nymarkskolen arbejder for, at så få som muligt af skolens medarbejdere og elever ryger



Tydelig kommunikation til medarbejdere, elever og forældre og brugere om Nymarkskolens regler og konsekvenser ved overtrædelse

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Der arbejdes aktivt med, at eleverne vælger at være røgfrie. Deltagelse i kampagner og
sundhedsfremmende undervisning



Lærerteamene sætter fokus på dilemmaerne omkring rygning: gener, ”jeg tager lige en
pause”, overtrædelse af forbuddet, rygning på lejrskoler, elevture og åbenhed om rygestop



Der tilbydes rygestopkurser i samarbejde med Slagelse Kommune



Nymarkskolen understøtter med frihed til at deltage og tilbud om rygestopprodukter i
forbindelse med rygestopkurset
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Rygning

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Der er skabt et røgfrit miljø (røgfri norm) på Nymarkskolen



Stigende elevtal på Nymarkskolen herunder fastholdelse af skoleelever fra distriktet

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Antallet af elever, der oplever gener fra rygning er faldet væsentligt ved skolebørnsundersøgelse i 2018



Antallet af elever, der ryger dagligt, er faldet ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Rygedebuten blandt elever er udskudt ved skolebørnsundersøgelsen 2018



Antal af elever, der ryger lejlighedsvist, er faldende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antallet af medarbejdere, der ryger, er faldet i skoleåret 2017/2018



Antallet af medarbejdere, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen er faldet i skole
året 2017/2018
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FAKTA RYGNING
Det er sundhedsskadeligt at ryge – i høj grad også for børn og unge – og derfor blev det i
2008 forbudt at sælge tobak, vandpibetobak og snus - til unge under 18 år. Formålet er,
at forebygge, at børn og unge begynder at ryge samt at udskyde rygedebuten hos de børn
og unge, der alligevel begynder på at ryge.
Tobak skaber stærk afhængighed, og begynder et barn eller en ung at ryge, er der større
risiko for, at det bliver storryger senere i livet, og derved har større risiko for at udvikle en
rygerelateret sygdom fx kræft, hjertekarsygdomme eller rygerlunger.
Rygning blandt børn og unge har en tæt sammenhæng med andre risikofaktorer fx forbruget af alkohol og stoffer.
Nymarkskolen har en tydelig holdning til rygning, skolen er røgfri, og de voksne er rollemodeller.

Links:
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/FestkulturGrundskolen.pdf
http://www.liv.dk/
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/Tobak.pdf
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Seksuel sundhed
Vision:
Nymarkskolen arbejder helhedsorienteret med seksuel sundhed og trivsel og inddrager fysiske, psykiske og sociale aspekter.
Nymarkskolen styrker elevernes seksuelle sundhed og trivsel gennem en målrettet prioritering og kvalificeret tilrettelæggelse af seksualundervisningen.

Mål:
Strukturelle rammer:


At Nymarkskolens seksualundervisning indgår i det obligatoriske sundhedsemne – sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Eleverne besidder viden og elementær handlekompetence på kropsbevidstheds og seksualitetens felter og besidder livsmod, selvrespekt og kropslig integritet



Seksualundervisning er et vigtigt led i elevernes forståelse for egen udvikling og sikrer,
at skolens elever understøttes i udviklingen af en sund seksualitet

Handling:
Strukturelle rammer:


Skolens medarbejdere tænker seksuel sundhed ind i planlægningen af skoledagen

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Personalet opretholder en åben, positiv og etisk tilgang til området. Der er fokus på
seksuel sundhed og trivsel - under forudsætning af, at alle er vidende om, at de hver
for sig men også fælles er med til at tilvejebringe rammer og åbenhed, der fordres for
eleverne



Der undervises i seksuel sundhed og trivsel som en helhed gennem hele skoleforløbet



Seksualundervisningen knyttes til elevernes egne interesseområder, erfaringer og begreber, og som det fremgår af undervisningsvejledningen for emnet, er disse forskellige
og i en stadig udvikling. Det er netop denne dynamik, som er seksualundervisningens
omdrejningspunkt
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Seksuel sundhed

Succeskriterier:
Strukturelle rammer:


Antal elever, der svarer ja til, om de har ’fået seksualundervisning i dette skoleår’ er
stigende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018

Handlekompetence og trivsel blandt elever og medarbejdere:


Antal elever, der svarer ja til spørgsmålet ’Synes du, at du ved nok om kønssygdomme’
er stigende ved skolebørnsundersøgelsen i 2018



Antal elever, der svarer ja til spørgsmålet ’Synes du, at du ved nok om prævention’ er
væsentligt ved skolebørnsundersøgelsen 2018



Antal elever, der svarer ja til spørgsmålet ’Synes du, at du ved nok om sex’ er stigende
ved skolebørnsundersøgelsen i 2018
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FAKTA SEKSUEL SUNDHED
WHO definerer seksuel sundhed som ”En tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet”.
På Nymarkskolen arbejder vi bredt med seksuel sundhed, idet begrebet også dækker over
temaer som fx krop og grænser, følelser, venskaber, kønsroller, kærester, forelskelse, køn
og rettigheder.
Vi synes, det er vigtigt, at eleverne har et godt selvværd og et positivt forhold til deres
egen krop. Vi har fokus på at styrke eleverne i at respektere egne og andres grænser og
integritet og på at styrke deres generelle handlekompetencer.

Læs mere om seksuel sundhed:
http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/
Faghaefter/090708_sund_sex_07.ashx
http://www.styrpaasundheden.dk/media/38512/den_roede_traad_ark_www-komp.pdf
http://www.sexogsamfund.dk/
http://www.sexlinien.dk/
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/SeksuelSundhed.pdf
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