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Skolebestyrelsen vil med udgangspunkt i Odense Kommunes sundhedspolitik fra 2011, 

hvor : 

• Vi understøtter den sunde hverdag.  

• Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv.  

• Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum.  

• Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne.  

• Vi anvender den nyeste viden og teknologi.  

• Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der 

styrker sundheden.  

for at være med til at sikre at skolens brugere oplever at dagligdagen på Sct. Hans Skole 

som sund og vitaliserende. 

 

Sct. Hans Skole har som udgangspunkt, at sundhed - i ordets bredeste betydning -  handler 

om at udvikle elevernes livsduelighed og gøre eleverne klar til at kunne træffe de valg, som 

styrker deres sundhed.  

På Sct. Hans Skole opfordrer vi derfor til, at eleverne  
▪ cykler og går i skole. 
▪ møder udhvilede og har fået en god start på dagen med morgenmad, inden de 

møder i skolen. 
▪ har en sund og ernæringsrigtig madpakke/eftermiddagsmad med og gerne 

frugt/grønt også. 
▪ tilmelder sig mælkeordning og frugtordningen. 
▪ udnytter deres adgang til frisk, koldt drikkevand. 
▪ ikke spiser slik i skolen. 
▪ ikke drikker sodavand eller andre energidrikke til hverdag.  

 

Og på Sct Hans Skole sørger vi for at: 

▪ Klasseforældrerådene aftaler hvordan fødselsdage foregår i klassen. 
▪ Eleverne får den fornødne tid og ro til at gøre sig ”spiseklare” (tørre borde af, vaske 

hænder) og spise i fællesskab.  
▪ Eleverne spiser deres frokost i klassen sammen med en lærer/pædagog. 
▪ Eleverne arbejder med emner, der er relevante for sundhedsforståelse, hvor det 

naturligt indgår i dagligdagen. 
▪ Lærerne/pædagogerne går forrest og viser et godt eksempel. 
▪ Medarbejderne diskuterer, hvordan man får spisestunder til at forløbe så roligt og 

hyggeligt som muligt. 

 

Sct. Hans skole vil ved festlige lejligheder fejre disse i fællesskab på passende vis. 


