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til forældre
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Sundhedsplejen tilbyder rådgivning 
og vejledning om jeres barns sundhed, 
trivsel og udvikling gennem hele skole-
forløbet. 

Sundhedssamtaler      
og helbredsundersø-
gelser

Sundhedsplejersken tilbyder sundheds-
samtaler og helbredsundersøgelser i 
skoleperioden. 

Ved helbredsundersøgelserne følges bar-
nets højde, vægt, syn og hørelse.

Ved sundhedssamtalerne taler vi om 
hvordan jeres barn har det - med sig selv, 
i familien, i skolen og med kammeraterne. 
Vi taler også om sunde vaner og om der er 
vaner i hverdagen som familien og barnet 
gerne vil ændre på.

Samtalen tager udgangspunkt i barnets 
behov og egen forståelse af sundhed og 
handlemuligheder.

Sundhedsplejersken følger op omkring 

børn der ikke trives, har særlige behov 
eller helbredsproblemer. Hun henviser jer 
til andre, såsom egen læge eller special-
læge, når der er behov for det. 

Sundhedspleje i grup-
per og i klassen

På nogle klassetrin kan samtalen med 
barnet foregå i mindre grupper. Sund-
hedsplejersken kan også undervise klas-
sen samlet i forskellige sundhedsemner. I 
de små klasser kan det være om hygiejne, 
kammerater og mobning, i de mellemste 
klasser om pubertet og i de ældre klasser 
kan emnerne være alkohol, seksualitet og 
rygning.

Alle skoler og SFO har en sund-
hedsplejerske tilknyttet
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Forældrenes delta-
gelse

I børnehaveklassen deltager forældrene i 
sundhedssamtalen og undersøgelsen af 
barnet.
Fra 1. klasse er det valgfrit om forældrene 
deltager i samtalen/undersøgelsen, dog 
deltager forældre ikke når samtalen fore-
går i grupper. Vi informerer jer herefter, 
når der er noget, I som forældre kan følge 
op på. 

Vi samarbejder

Sundhedsplejersken samarbejder med 
skolens lærere. Andre fagpersoner som 
psykolog eller tale-hørepædagog inddra-
ges ved behov - og altid i samarbejde med 
forældrene.

Særlige tilbud

Sundhedsplejen har flere tilbud til børn 
og familier med behov for særlig støtte. 
Det kan eksempelvis være sorggrupper, 
svømmehold for overvægtige børn eller 
temaaftener om mad og måltider. Jeres 
sundhedsplejerske vil informere om de 
tilbud, der kan være relevante for jer. I kan 
også læse om tilbuddene på SkoleIntra.

Sundhedsplejen som 
konsulent på skolen

Udover kontakten med børn og forældre 
er sundhedsplejersken også sparrings-
partner for skolens personale om sund-
hed, hygiejne, og forebyggelse af sygdom.
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Kontakt

I er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken hvis I har noget I gerne 
vil drøfte om jeres barns sundhed og trivsel.

Læs mere på: www.sundhedsplejen.roskilde.dk 

Skolens sundhedsplejerske: 

Juli 2010

Afdeling 

Roskilde Kommune
Sundhedsplejen
Postboks 100
Gormsvej 9. 4000 Roskilde
 
Tlf.  46 31 46 36
 
sundhedsplejen@roskilde.dk
www.sundhedsplejen.roskilde.dk


