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En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare
sig godt. Desværre er der stor social ulighed i sundhed, og projekt ’Børneliv i sund balance’ skal bidrage
med ny viden til, at børns sundhed ikke bliver påvirket af, hvor de vokser op.
Projektet løber fra 2020 til 2024 og foregår i Albertslund Kommune, i fire lokalområder i Aalborg Kommune
og i to lokalområder i Frederikssund Kommune. Center for Forebyggelse i praksis, KL er projektejer og vil
sammen med kommunerne udvikle og gennemføre projektet. Projektet er støttet med en bevilling fra Nordea-fonden.

Fælles ansvar for alle børns sundhed og trivsel
For børn betyder den sociale ulighed, at der er store forskelle i sundhedsudfordringer afhængig af forældrenes uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder fx i forhold til overvægt, usunde madvaner,
fysisk inaktivitet og deltagelse i foreningslivet.
Ulighed i sundhed, andel skolebørn, efter socialgruppe (%)
20
15
10
5
0
Overvægt eller svær overvægt

Udfører nul timers hård fysisk
aktivitet om ugen
Høj

Mellem

Drikker dagligt sodavand med
sukker

Lav

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019

Eksisterende indsatser i sundhedspleje, dagtilbud, skoler, foreninger og andre lokale aktører bidrager i høj
grad til at fremme børns muligheder for at spise sundt, være fysisk aktive, trives i fællesskaber og holde en
vægt i balance. Der er dog udfordringer i forhold til at nå børn og familier med færre sociale og økonomiske
ressourcer, og det er derfor nødvendigt både at tænke nyt og at styrke rammer og indsatser lokalt for at
flere børn får en god og sund start på livet.

Projektets formål
At styrke eksisterende indsatser samt udvikle og afprøve nye indsatser, der fremmer, at forældre, kommunale aktører og lokalsamfund gør en positiv forskel for:
•
•
•

Leg og bevægelse sammen
Sund mad og drikke sammen
Oplevelser og nærhed sammen

For at flere børn er fysisk aktive, spiser sundere og trives - og herigennem opnår en sund vægtudvikling.

Udvikling med afsæt i viden og lokalsamfund
Målgruppen for projektet er børn 0–10 år og deres familier i 10 lokalområder. I projektet flyttes fokus fra
det enkelte barn til, hvordan de voksne omkring børnene kan tage et fælles ansvar for at gøre det let og
attraktivt at spise sundt, bruge kroppen aktivt og være en del af fællesskabet.
Projektet bygger videre på viden og faglige anbefalinger til kommuner om hvilke indsatser, der fremmer
børns sundhed. Desuden inddrages viden om og erfaringer med at styrke sammenhængskraft og ressourcer
i lokalsamfund.
Endelig udvikling af indsatser og gennemførsel af projektets aktiviteter foregår i et tæt samarbejde mellem
ledere og medarbejdere fra de tre deltagende kommuner og Center for Forebyggelse i praksis, KL. Desuden
inddrages børnefamilierne og øvrige relevante aktører fra lokalsamfundene samt en række forskere og eksperter.

Projektets seks indsatsområder
1. Kommunikation om Børneliv i sund balance med en alsidig kommunikationsindsats rettet mod børnefamilierne, som styrker fællesskabet i lokalsamfundet
2. En sund start for alle børnefamilier med proaktiv støtte fra sundhedsplejen og lokalsamfund til sunde madvaner og god motorik
3. Mad, bevægelse og brug af naturen i dagtilbud med en generel indsats i hverdagen
og en legebaseret sundhedsundersøgelse i samarbejde med sundhedsplejen
4. Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO med øget fokus på en aktiv i skoledagen inddragelse af forældre og lokalsamfund
5. Flere børn i et styrket foreningsliv med flere tilbud til idrætsuvante børn og deres
familier og styrket rekruttering af frivillige
6. Sunde fællesskaber i lokalsamfundet med rige muligheder for et aktivt familieliv
igennem involvering af foreninger, erhvervsliv og andre lokale ressourcer

Projektet har en tidsramme på 5 år:
2020
2021-2024

Udvikling, planlægning og kompetenceudvikling
Gennemførelse af projektets aktiviteter i de 10 lokalområder samt forankring, evaluering
og udbredelse til øvrige kommuner

Udover deltagelse i den 5-årige projektperiode, har kommunerne forpligtet sig til at arbejde for projektets
målsætninger i 5 år efter projektet.

Erfaringer bliver delt med hele landet
Igennem projektperioden vil erfaringer og materialer fra projektet blive delt med andre kommuner. Statens
Institut for Folkesundhed evaluerer projektet. Projektet spiller ind i en kontekst, der kan genfindes i alle
kommuner, og erfaringerne og evalueringen giver ny viden om, hvorvidt det er muligt at fremme børns
sundhed og skabe mere lighed i børns sundhed gennem en helhedsorienteret indsats i lokalområder.
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Børneliv i sund balance - projektplan for kommunen

1.
Hvad er målet?

•
•

Hvad er indholdet?

At alle børnefamilierne oplever at have mere viden om sund livsstil, og at det er
nemt og attraktivt at have en sundere hverdag.
At lokalsamfundet støtter op om og fremmer en sundere hverdag i inkluderende
fællesskaber.

Et gennemgående kommunikationskoncept for børneliv i sund balance
Med udgangspunkt i børnefamiliernes hverdag udvikles et kommunikationskoncept, der
viser, at et børneliv i sund balance handler om:
- Leg og bevægelse sammen
- Sund mad og drikke sammen
- Oplevelser og nærhed sammen
Konceptet skal være med til at gøre en sundere hverdag nem og attraktiv for familierne
og styrke fællesskabet og sammenhængkraften i lokalsamfundet for at fremme et godt
og sundt børneliv. Konceptet giver projektet en tydelig visuelle identitet, der går tværs
af de 10 lokalområder, og danner udgangspunkt for materialer og redskaber, der udvikles i projektet til familierne, sundhedsplejen, dagtilbud, skole, idrætsforeninger, erhvervsliv mv.
Projektets kommuner og lokalsamfund anvender materialerne, og de lægges desuden
på www til fri download for landets øvrige kommuner og lokalsamfund.

Hvad kommer til at
ske?

•

•

I løbet af 2020 bliver konceptet udviklet af grafisk bureau i samarbejde med projektgruppen med inddragelse af medarbejdere fra kommuner, aktører i lokalsamfundene og børnefamilier.
I projektperioden bliver der med udgangspunkt i konceptet løbende udviklet og
produceret materialer til sundhedsplejen, dagtilbud, skole, idrætsforeninger erhvervsliv mv. for at understøtte fællesskaber om et sundere liv i lokalsamfundet.

2.
Hvad er målet?

•

At flere nye børnefamilier oplever at få støtte og vedkommende hjælp fra sundhedsplejen og lokalsamfundet til sundere madvaner i familien, stimulering af barnets motorik og inspiration til en aktiv livsstil i familien.

Hvad er indholdet?

Flere fællesskaber til nye børnefamilier
Sundhedsplejens indsats i barnets første leveår bidrager allerede i høj grad til at give barnet og familierne en sund start på livet. Lokalt er der også andre aktører, fx babyrytmik,
biblioteket eller Mødrehjælpen, der giver børnefamilierne muligheder for at finde fællesskab og støtte til det nye liv som familie. Projektet vil styrke lokale fællesskaber og koblingen til sundhedsplejens indsats, så flere nye børnefamilier oplever støtte i lokalsamfundet til sunde vaner.
Proaktiv støtte til sunde madvaner og motorik i barnets første leveår
Forskning har vist, at en proaktiv tilgang er lovende for at nå borgere, der ikke normalt
opsøger kommunale sundhedstilbud. Som del af projektet skal sundhedsplejen udover
kommunens almene tilbud aktivt henvende sig til familier ved hjemmebesøg eller over
telefonen, med tilbud om støtte til amning, sunde madvaner og motorik. Indsatsen bliver
udviklet af sundhedsplejersker fra kommunerne sammen med projektgruppen og med
inddragelse af eksperter, bl.a. Kim F. Michaelsen, professor i børneernæring, og Pernille
Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hvad kommer til at
ske?

Udvikling af indsatsen: I 2020 afholdes workshops til at udvikle indsatsen og planlægge
implementeringen. Fra hver kommune deltager sundhedsplejersker fra lokalområderne,
den ledende sundhedsplejerske og projektlederen for Børneliv i sund balance i kommunen.
Implementering af indsatsen: Fra august 2021 implementeres indsatsen i de 10 lokalområder. Der holdes 2 årlige temadage i 2021-2024 til at understøtte implementering, udvikling og kompetencer. Temadagene holdes enten fælles for de tre kommuner eller i
hver af kommunerne, alt efter om målet er at skabe læring og dele erfaringer på tværs af
kommuner eller at styrke samarbejdet i lokalsamfundene. På de tværkommunale temadage deltager sundhedsplejersker fra hvert lokalområde, på de lokale temadage i kommunen deltager sundhedsplejersker og andre aktører i de deltagende områder. Der udvikles kommunikationsmaterialer til at understøtte indsatsen

3.
Hvad er målet?

•

Børnene oplever at være del af et sundt fællesskab, er mere fysisk aktive og er mere
ude i naturen.

•

Børnene får tilbud om en legebaseret sundhedsundersøgelse i børnehaven, og ved behov får forældre tilbud om sundhedssamtale.

•

Dagtilbud får en tydeligere profil i lokalsamfundet i forhold til at gøre en positiv forskel
for børnenes sundhed i samarbejde med forældre og lokale aktører.

Hvad er indholdet?

Mere bevægelse, mod på sund mad og brug af naturen i dagtilbud og lokalsamfund
Projektet bygger videre på initiativer, der allerede foregår i de tre kommuners dagtilbud.
På baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan og med inspiration fra bl.a. Svendborg
Kommunes 5 Gazelle hop og kommunernes egne erfaringer udvikles en indsats med 3-5
elementer, der skal styrke fokus på børnenes madmod, motorik og bevægelse som en del
af dagligdagen i dagtilbuddet og i forældresamarbejdet. Indsatsen inddrager aktører i lokalsamfundet gennem samarbejde med fx idrætsforeninger, madproducenter, pensionister,
naturvejledere m.fl.
Legebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling i børnehaven
For børn i 3-4 års alderen gennemføres en legebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling i børnehaven i samarbejde med sundhedsplejen og evt. børnefysioterapeut. Der er
gode kommunale erfaringer med, at en undersøgelse styrker det tværfaglige blik på børnene, og at den kan foregå, så den opleves som del af den daglige leg og aktivitet. Udover
at styrke fokus på børnenes sundhed og motorik vil undersøgelsen kunne opspore børn
med en ikke-alderssvarende udvikling, hvor der ved behov er tilbydes en sundhedssamtale
med forældrene enten i hjemmet eller i børnehaven.

Hvad kommer
til at ske?

Fælles indsats for dagtilbud: Udvikling og planlægning sker på workshops i 2020, hvor der
deltager repræsentanter fra dagtilbud i lokalområderne og fra forvaltningen samt projektlederen for Børneliv sund balance i kommunen. Indsatsen forventes klar til, at dagtilbud
kan arbejde med den fra august 2021.
Legebaseret undersøgelse. Udvikling og planlægning sker på to workshop, hvor der fra
hver kommune deltager repræsentanter fra dagtilbud og sundhedsplejen i lokalområderne
samt, fx børnefysioterapeut. Indsatsen forventes at blive implementeret fra ultimo 2021.
Implementeringsunderstøttelse i 2021-2024. I projektperioden holdes 5-6 temadage til at
understøtte implementering, udvikling og kompetencer hos relevante medarbejdere i kommunerne og ved behov med inddragelse af aktører fra lokalsamfund. Desuden pulje til aktiviteter og kommunikationsmaterialer til at understøtte indsatsen.

4.
Hvad er målet?

•
•
•

Hvad er indholdet?

Alle børn i indskolingen er fysisk aktive mindst 45 minutter i løbet af skoledagen, og
flere benytter sig af aktiv transport til og fra skole
Flere børn i indskolingen trives og oplever støtte fra andre, spiser sundere og opnår
handlekompetencer til at kunne tage vare på egen og andres sundhed
Skolen og SFO får en tydeligere profil i lokalsamfundet ved at gøre en positiv forskel
for børnenes sundhed og trivsel i samarbejde forældrene og med øvrige aktører

En fysisk aktiv skoledag – også for bevægelsesuvante børn
På baggrund af kommunernes egne erfaringer og med inddragelse af eksperter bl.a. professor Jens Troelsen fra Syddansk Universitet planlægges en indsats, der styrker lærere og
pædagogers arbejde med bevægelse som del af indskolingen. Indsatsen har fokus bevægelsesuvante børn, voksenstyrede aktiviteter, der er alderssvarende og styrker børnenes
motorik samt børnenes lyst til at bevæge sig og fællesskaber. Igennem et styrket forældresamarbejde sættes fokus på, at eleverne benytter sig af gang eller cykel til og fra
skole. Desuden etableres samarbejde med lokale idrætsforeninger som del af den åbne
skole for at stimulere elevernes lyst til gå til en sport i fritiden.
Et styrket fokus på trivsel og sundhed i skole, SFO og i lokalsamfund
Ledere og medarbejdere i skole og SFO har et styrket samarbejde med elever, forældre
og lokalsamfund om at skabe rammer i skole og SFO, der fremmer trivslen og sundheden,
herunder rammer for elevernes fællesskaber samt mad- og måltidspolitikker. Desuden
prioriteres undervisningen i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
igennem et øget fokus fra ledelsen og kompetenceudvikling af læreren samt inddragelse
af lokale aktører.

Hvad kommer
til at ske?

Udvikling af indsatsen: I 2020 til 2021 afholdes workshops og et seminar til at udvikle
indsatsen og planlægge implementeringen. Fra hver kommune deltager repræsentanter
fra skolerne i lokalområderne og fra forvaltningen, samt evt. sundhedsplejen og kommunens projektleder for Børneliv i sund balancen.
Implementering af indsatsen: Fra august 2021 forventes skoler og SFO ’er at arbejde
med de planlagte indsatser. Til at understøtte implementering, udvikling og kompetencer
afholdes i projektperioden 5 temadage. Temadagene holdes enten fælles for de tre kommuner eller i hver af kommunerne alt efter, om målet er at skabe læring og dele erfaringer på tværs af kommuner eller at styrke samarbejdet i lokalsamfundene. På tværkommunale temadage deltager repræsentanter for lærere og pædagoger fra hver skole samt
eventuelt sundhedsplejen og udviklingskonsulenter. På lokale temadage deltager relevante medarbejdere fra skolerne og andre aktører fra lokalområderne. Desuden har projektet puljemidler til aktiviteter og materialer til at understøtte indsatsen

5.
Hvad er målet?

•
•
•

Hvad er indholdet?

Flere idrætsuvante børn dyrker idræt i et styrket foreningsliv

Flere børn dyrker idræt i foreninger.
Flere foreningstilbud inkluderer idrætsuvante børn og deres familier.
En styrkelse af det lokale foreningsliv med flere tilbud, øget tilgang af frivillige og bedre
samarbejde med andre lokale aktører.

Indsatsen tager afsæt i foreningsliv og ressourcer, der allerede er tilstede i lokalområderne,
og den organisering kommunerne har i forhold til kultur- og fritidsområdet. Der er fokus på
at styrke samarbejdet mellem kommunen og lokale idrætsforeninger for at fremme mulighederne for at flere børn dyrker idræt i en forening. Det handler dels om at eksisterende
tilbud bliver bedre til at inkludere og fastholde idrætsuvante børn og deres familier, dels
om at etablere nye tilbud, som imødekommer behov og ønsker hos familierne. Projektet
bidrager med midler til fx kurser eller forsøg med nye typer af indsatser.
Til at udvikle indsatser inddrages eksperter og erfaringer med eksempelvis forskellige typer
af fritidspas, brug af brobyggere, hjælp til foreningsadministration, indsatser i forhold til rekruttering og kompetenceudvikling af frivillige mv.
Hvad kommer
til at ske?

Udvikling af indsatsen:
•

Sker i samarbejde mellem fritidsområdet og kommunens projektleder for Børneliv i
sund balance og på tværkommunale workshops i løbet at projektperioden arrangeret
at Center for Forebyggelse i praksis.

Implementering af indsatsen:
•
•
•

Pulje med midler til at understøtte aktiviteter, der fremmer brobygning til foreninger
og rekruttering af frivillige
Efter behov, temadage og workshops med relevante aktører fra kommuner, idrætsforeninger, øvrige lokalsamfund og faglige eksperter
Kommunikationsmaterialer til at understøtte indsatsen for at flere børn dyrker idræt i
en forening og styrke den lokale sammenhængekraft igennem et stærkt foreningsliv

6.
Hvad er målet?

•

Familierne oplever, at det er nemt og attraktivt at leve sundere, og at lokalsamfundet støtter op
om en sund livsstil.

•

Lokalsamfundene opnår en større sammenhængskraft med fælles ansvar for at skabe et godt og
sundt børneliv.

•

Flere aktiviteter i lokalsamfundet, der tager afsæt i sund mad og fysisk aktivitet, og som også inkluderer børnefamilier, der ikke normalt kommer af sig selv.

•

Lokale erhvervsdrivende oplever et positivt samspil med børnefamilierne om en sundere hverdag
og har et øget salg af sunde fødevarer og måltider og reduktion i salg af fastfood, slik, chips mv.

Hvad er indholdet?

Et styrket lokalsamfund, der tager ansvar for børnefamiliernes sundhed
Indsatsen understøtter aktører og ressourcer, der allerede er tilstede i lokalsamfundet. Der tages afsæt
i ønsker og behov hos børnefamilierne og den motivation, der er blandt lokale aktører for at bidrage og
tage ansvar for børnenes sundhed. Lokalt afsøges nye muligheder blandt aktørerne for at samarbejde
om aktiviteter, der gør det nemt og attraktivt for børnefamilierne at spise og drikke sundt og være fysisk aktive - i fællesskaber, hvor det er rart og sjovt at være med.
Som inspiration til indsatsen inddrages eksperter og erfaringer fra andre lokalsamfunds-indsatser, der
har arbejdet med fx. samarbejde med lokale supermarkeder om sunde og gratis snack til familieidræt,
samarbejde med den boligsociale indsats om madlavningskurser eller andet.
Indsatsen understøttes af den kommunale projektleder samt projektets overordnede kommunikationskoncept. Der fokuseres på at skabe sundhedsfremmende aktiviteter, hvor forældre og børn deltager
sammen og lærer andre fra lokalsamfundet at kende – men hvor der også er en opmærksomhed på behov i familier, der normalt ikke deltager. I forhold til at fremme tilgængeligheden af sunde fødevarer
samarbejdes med lokale erhvervsdrivende om placering af varer, særlige tilbud, sponsorater, brug af
projektets kommunikationsmateriale i butikkerne mv.

Hvad kommer
til at ske?

Indsatsen udvikles og drives af projektlederne i de tre kommuner med sparring Center for Forebyggelse
i praksis, KL.
•

Temadage og workshops efter behov til udvikling af indsatsen med deltagelse af relevante aktører
fra kommune og lokalsamfund.

•

Afholdelse af lokale aktiviteter og events.

•

Kommunikationsmaterialer og pulje med midler til at understøtte lokale aktiviteter.

Organisering i kommunen

•
•
•
•

Organisering på

•

tværs af de tre kommuner

•

•
•

Deling af viden fra
projektet

Evaluering

Politisk forankring af projektet med tilsagn fra Borgmesteren.
Tværgående gruppe på chefniveau, der skal sikre gode vilkår for projektets gennemførelse.
Lokal projektleder med ansvar for at understøtte projektets implementering i kommunen og medvirke i projektets udviklingsprocesser på tværs af de tre kommuner.
Efter behov kan kommunen nedsætte arbejdsgrupper i relation til de forskellige indsatsområder.
Projektejer er Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis, KL med det overordnede
ansvar for at lede projektet.
Styregruppe med ansvar for at skabe rammer for udvikling af projektets indsatser og
understøtte gennemførelsen, med deltagelse af én direktør fra hver kommune samt
projektejer Tine Curtis.
Projektgruppe bestående af de tre lokale projektledere fra kommunerne og projektkoordinator Karen Eriksen.
Ekspertgruppe med ledende forskere på projektets områder samt Julemærke Fonden,
der bidrager undervejs som faglig ressource.

I løbet af projektperioden vil Center for Forebyggelse i praksis, KL løbende holde nationale
temadage, hvor andre kommuner kan høre om erfaringer og resultater fra projektet og
drøfte, hvordan disse kan bruges i egen kommune.
Statens institut for Folkesundhed, SDU har ansvar for evaluering af projektet. Det endelige
design af evalueringen planlægges i løbet af 2020 i samarbejde med kommunerne. I hver
kommune udpeges en dataansvarlig, som bidrager med at samle eksisterende datakilder
fra bl.a. sundhedsplejen og videregive disse til evaluator.
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