
Filstedvejens Skoles sundhedspolitik

 

Kost

Politikken:

Vi ønsker at sætte øget fokus på gode og ernæringsrigtige spisevaner for derigennem at opnå

større trivsel og bedre indlæringsmuligheder. Sund kost fremmer indlæringen, og derfor skal

eleverne have mulighed for at købe og spise sund og billig mad på skolen

 

Målet:

• At alle elever får mulighed for at købe sund, prisbillig og velsmagende mad.

• At få flere veloplagte og velfungerende elever

• At eleverne lærer vigtigheden af at spise en hensigtsmæssig kost

• At alle elever spiser i løbet af skoledagen

 

Konkrete handlinger:

• Vi har lavet stor udskiftning i skolekioskens udvalg, så der nu udelukkende er ernæ-

ringsrigtige mad- og drikkevarer som f.eks. groft brød, salat, frugt mv. i skoleboden.

• Vi har i foråret 2006 installeret vandautomater til fri afbenyttelse i skolens 4 alrum 

• Det er ikke tilladt for elever at forlade skolens område uden skolens tilladelse

• I børnehaveklasserne er der stor fokus på, at alle elever har madpakke med.

• I DUS 2 (Juniorklubben) arbejdes der målrettet med at lave et sundt og varieret udbud
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af mad og drikkevarer. Der bages og sælges frisk frugt og grønsager hver dag.

• Der sættes fokus på sund mad og drikkevarer i undervisningen 

 

Motion

 

Politikken:

Vi ønsker at skolens ude arealer indbyder til leg og bevægelse. Alle børn skal opleve velvære

ved og lyst til bevægelse, så vi derved kan forebygge overvægt og sygdom.

 

Målet:
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• At forebygge overvægt

• At skabe glæde ved bevægelse

• At sikre mere idræt og bevægelse

• At skabe grobund og interesse for mere idræt og bevægelse i fritiden

• At eleverne transporterer sig selv til og fra skole

 

Konkrete handlinger

• Frikvartersidræt er et tilbud i vinterhalvåret

• Nyetableret legeplads

• Fokus på idræt, leg og ude liv i DUS
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• Skolen har søgt om at blive en af ti skoler, der skal være med i udviklingsprojekt med

1 times idræt om dagen

• Projekt 3A på 6. årgang

• Legepatrulje er et tilbud

 

Ergonomi

 

Politikken:

• Vi ønsker at eleverne lærer at bruge deres krop rigtigt i både aktive og stillesiddende

situationer

• At der i undervisningen og fritidstilbud gives mulighed for at skifte arbejdsstilling

 

Målet:

• At forebygge dårlig ryg og kropsholdning

• At skabe bevidsthed om ergonomi hos elever og lærere

 

Konkrete handlinger:

• Indkøb af indstillelige møbler

• ”Undervisning” i ergonomi – gode siddestillinger

• Hjælp til indstilling af møbler
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Rygning og alkohol

C:\Users\uv6f94a5\Downloads\sundhedspolitik vedtaget 29 aug 2013 (3) (1).docDer undervises i de skadelige virkninger af rygning og indtagelse 
af alkohol.

 

Konkrete handlinger:

• Projekt X-it på 7. årgang

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 29. august 2013
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