NYHEDSBREV
Projekt Børneliv i sund balance har været i gang i et år. Det har været meget
givende at udvikle projektets indsatser sammen med jer på workshops, fysisk når
det har kunnet lade sig gøre og virtuelt, når møderne har været foran skærmene.
Dette nyhedsbrev samler, hvad der sker i de forskellige dele af projektet: I indsatserne i sundhedsplejen, dagtilbud og skole/SFO samt i fritidsliv og lokalsamfund.
I vil også kunne læse om de materialer, plakater osv., vi har fået lavet, som kan
gøre projektet synligt i lokalområderne, og om den Børneliv i sund balance Festival, der skal afholdes årligt i lokalområderne.
Vi vil fremover sende nyhedsbrev til jer ca. to gange om året, hvilket forhåbentlig hjælper alle
til at få en fælles forståelse af, hvor vi er i projektet.

Målet med indsatsen er, at familier med børn 0-1,5 år oplever at få støtte og vedkommende
hjælp fra sundhedsplejen og lokalsamfundet til et børneliv i sund balance. På workshops er vi
kommet frem til, at der især skal være fokus på projektets tre målsætninger i sundhedsplejens
besøg, når barnet er 4-6 måneder. Det betyder, at der i dialogen med forældrene vil være et
særligt fokus på måltidet, tumlelege, skærmvaner, nærvær og oplevelser i lokalområdet. Vi vil
udvikle og benytte eksisterende materialer, som kan inspirere og hjælpe forældrene. Ud over
indsatsen til alle familier, vil nogle familier få tilbudt en særlig indsats. Den særlige indsats til
udvalgte familier består dels af et antal telefonsamtaler med mødre til helt nyfødte for at fremme at flere børn ammes, og dels af en indsats der skal støtte familien i sunde vaner, når børnene
er omkring 1 år med en telefonsamtale samt et ekstra hjemmebesøg, når børnene er ca. 1,5 år.
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En sund start for alle børnefamilier
– indsatsen i sundhedsplejen

Her i foråret 2021 finpudser arbejdsgrupper med sundhedsplejen i alle 3 kommuner indholdet
i indsatsen, så vi kan få den integreret i Novax, som er sundhedsplejen journalsystem, og være
klar til at gå rigtig i gang med implementeringen fra sommeren 2021.
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En gruppe medarbejdere og ledere har i løbet af 2020 udviklet 7 fælles principper for, hvad
der skal ske i dagtilbud, der en med i Børneliv i sund balance. Principperne tager afsæt i projektets vidensbaserede indsatser, den styrkede pædagogiske læreplan og gode erfaringer
fra kommunerne. Principperne er bygget op efter projektets tre målsætninger og handler
blandt andet om at være nysgerrige på maden, og hvor den kommer fra, at børnene oplever
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Mad, bevægelse og brug af naturen i dagtilbud
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glæde ved at udfordre kroppen og få pulsen op hver dag, og at institutionen samarbejder
med lokalsamfund og forældrene om sjove og gode oplevelser for børnene.
På møder i foråret drøfter vi sammen institutionerne, hvordan de vil arbejde med principperne som en del af den pædagogiske praksis i hver¬dagen med børnene og i samarbejdet
med forældre og lokalsamfund. Som hjælp til arbejdet med principperne, vil der i projektperioden løbende være temadage med faglig inspiration og mulighed for at udveksle gode
ideer og erfaringer. Du kan læse de 7 principper og en beskrivelse af, hvad de indeholder på
projektets hjemmeside.
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Den røde tråd for arbejdet i skoler og SFO’er i projektet er en handleplan, der er bygget op
omkring projektets tre målsætninger. Skolerne og SFO’erne bruger arbejdet med handle
planen til at få hold på deres ideer, beslutte hvad der skal ske og hvordan - og når der er
gået nogen tid, kigge tilbage og følge op på, hvordan det er gået og så lægge en plan for
den kommende periode. Til inspiration for arbejdet med handleplanen blev der afholdt
et webinar i januar 2021. Alle oplæggene er optaget og ligger på projektets hjemmeside.
Her vil du blandt andet kunne få svar på, om madvanerne hos indskolingsbørn er for søde,
og hvordan skolen kan arbejde med børns mad og måltidsvaner. Du kan også høre om,
hvorfor bevægelse som en del af skoledagen er vigtig, og hvad der karakteriserer skoler,
som er lykkedes med mere bevægelse, samt blive klogere på begrebet udeskole og de
muligheder, der er for læring og sundhed i nærmiljøet.
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Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO

Skolerne og SFO’erne arbejder nu videre med handleplanerne, og i slutningen af april
holder vi et fælles Teamsmøde, hvor vi kan udveksle ideer og erfaringer på tværs af de
tre kommuner – og forhåbentlig kan det i efteråret 2021 lade sig gøre at samle alle fysisk.
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Alle tre kommunerne har et godt og varieret foreningsliv. Vi har holdt møder med konsulenter på fritidsområdet i de tre kommuner for at tale om hvilke synergier, der kan være til
fritidslivet i lokalområderne. Projektlederne i kommunerne er også godt i gang med at lære
lokalområderne bedre at kende og tage kontakt til aktører for at fortælle dem om projektet
og høre om de kunne have interesse i at bidrage ind i projektets målsætninger for et børneliv
i sund balance.
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Indsatser i fritidsliv og lokalsamfund
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Materialer, der gør Børneliv i sund balance
synligt i lokalsamfundene fra sommeren 2021
Sammen med firmaet Essensen, som hjælper os med det grafiske udtryk, er vi i gang med at
lave plakater, klistermærker og forældrebreve, der kan informere og skabe opmærksomhed
om projektet og de tre målsætninger. Alle dagtilbud og skoler, som er med i projektet, får en
pakke med materialer inden sommer. Materialerne skal hjælpe med at gøre projektet kendt
i lokalområderne. Børneliv i sund balance handler jo i høj grad om, at lokalsamfundet tager
ansvar og samarbejder om, at børnene får rige muligheder for leg og bevægelse, sund mad
og drikke, gode oplevelser og nærhed. Men for at dem, der bor i lokalsamfundet, kan tage
ansvar, skal de kende til projektet, så de kan begynde at tale sammen om, hvordan de gerne
vil byde ind til et Børneliv i sund balance.
Det er planen, at projektet skal begynde at være synligt i lokalsamfundene i løbet af sommeren 2010. På den måde har I i sundhedsplejen, dagtilbud og skoler tid til at drøfte, hvordan I
vil arbejde med projektets målsætninger, inden I begynder at fortælle andre om projektet.
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Kære forælder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Finibus Bonorum et Malorum
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
non numquam eius modi tempora incidunt
ut labore et dolore magnam aliquam
quaerat voluptatem.
Lorem ipsum dolor
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt.
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Årlig Børneliv i sund balance festival
Til at sætte særligt fokus på projektets målsætninger og understøtte lokale samarbejder er det
aftalt, at der hvert år skal være en festivaluge. Her inviterer lokale aktører - dagtilbud, skoler,
idrætsforeninger og butiksliv og andre - børnene og deres familier til sjove aktiviteter, der
bidrager til et Børneliv i sund balance. Det konkrete indhold af festivalen vil være forskelligt alt
efter hvem i lokalsamfundene, der arrangerer aktiviteterne. Det kan være alt fra en lille begivenhed, hvor børnene i dagtilbud prøver at smage en ny grøntsag hver dag eller det helt store
lokale samarbejde om et familieløb, der afsluttes med fællesspisning. Og meget meget mere.
Festivalugen vil ligge i forskellige uger i de tre kommuner. Lige nu er det planen, at den i
Aalborg Kommune ligger i uge 22 i sammenhæng med Idrætsmødet, og den vil ligge i uge
41 i Albertslund Kommune og Frederikssund Kommune i sammenhæng med skolernes
motionsdag. Når vi i løbet af foråret mødes i diverse projektgrupper og til workshops, vil vi
tale mere om festivalen og dele ideer til aktiviteter, der kan gøre ugen til en fest for børnene.

Vil du vide mere
Læs mere om projekt Børneliv i sund balance på projektets hjemmeside
www.kl.dk/bornelivisundbalance. Du er også altid meget velkommen til at kontakte os:

KL

Aalborg Kommune

Albertslund Kommune

Frederikssund Kommune

Karen Karlsson Eriksen

Kristina Thitgaard Poulsen

Nina Timm Ifversen

Anja Sørensen

Projektkoordinator

Projektleder

Projektleder

Projektleder

kae@kl.dk

kristina.thitgaard@aalborg.dk

ntf@albertslund.dk

asoer@frederikssund.dk

tlf. 2383 1928

tlf. 2520 0927

tlf. 2335 8898

tlf. 5132 4465
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