
 
 

                                                                                                                     

Sundhedsplejens generelle tilbud for skoleåret 2019/2020. 
 
Klassetrin Sundhedssamtalens fokus Aktiviteter 

0. klasse -Helbred, fysisk og psykisk 
-Højde, vægt, hørelse og syn. 
-Sociale relationer 
-Søvn og spisevaner 
-Sproglige kompetencer 
-Generelle udvikling, adfærd og 
motorik 

Eleven og forældre udfylder spørgeskemaer på 
www.svar.børnungeliv.dk forud for samtalen. 
 
Individuel sundhedssamtale med elev og forældre ud fra 
besvarelserne. 
 
Indskolingsundersøgelse:  
Måling af højde og vægt 
Undersøgelse af hørelse og syn 

5. klasse -Helbred, fysisk og psykisk. 
- Højde, vægt og syn. 
-Sociale relationer og familiemæssige 
forhold 
-Søvn og spisevaner 
-Generelle udvikling, pubertet og 
identitet 
-Fritid og bevægelse 

Eleven udfylder spørgeskema på www.svar.børnungeliv.dk 
forud for samtalen. 
 
Individuel sundhedssamtale ud fra spørgeskemaet. 
 
Undersøgelse: 
Måling af højde og vægt 
Undersøgelse af syn 

8. klasse -Helbred, fysisk og psykisk. 
-Højde, vægt, hørelse, syn og evt. 
farvesyn 
-Sociale relationer og familiemæssige 
forhold 
-Generelle udvikling, pubertet og 
identitet 
-Sundhedsadfærd ift. tobak, alkohol og 
andre rusmidler. 
-Seksuel sundhed 
-HPV vaccine 
-Søvn og spisevaner 
-Fritid og bevægelse 
-Erhvervsvalg 

Eleven udfylder spørgeskema på www.svar.børnungeliv.dk 
forud for samtalen. 
 
Individuel sundhedssamtale ud fra spørgeskemaet. 
 
 
 
 
 
 
Udskolingsundersøgelse:  
Måling af højde og vægt 
Undersøgelse af hørelse og syn, evt. farvesyn  

 

BørnUngeLiv: 

BørnUngeLiv er et monitoreringsværkstøj omkring elevens sundhed og trivsel.  

Forud for sundhedssamtalen besvarer eleven et spørgeskema elektronisk i skoletiden via www.svar.børnungeliv.dk 

Denne besvarelse vil danne baggrund for sundhedssamtalen.  

Data fra spørgeskemaerne kan endvidere, i anonymiseret form, blive brugt til indsatser på klasse- og skoleniveau. Dit 

barns skole vil i den forbindelse kunne se grupperapporter på klasse-, årgangs- og skoleniveau. Derudover kan data i 

anonymiseret form blive brugt til at skabe generel viden om børns sundhed og trivsel i kommunen og indgå i 

forskningsprojekter efter aftale med kommunen. 

Eleven besvarer spørgeskemaet med Uni-login, som er koblet til elevens cpr-nummer. Vi behandler alle oplysninger 

strengt fortroligt i overensstemmelse med persondataloven. Det vil alene være den kommunale sundhedspleje i 

Hillerød kommune, der har adgang til dit barns oplysninger. Lærere eller skoleledelse har således ikke adgang til 

oplysninger fra spørgeskemaet om det enkelte barn og sundhedsplejersken har tavshedspligt. 
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