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Fælles ansvar for alle børns sundhed

Børneliv i sund balance handler om, hvordan kommuner, 

lokalsamfund og forældre kan fremme børns muligheder for:

• leg og bevægelse sammen

• sund mad og drikke sammen

• oplevelser og nærhed sammen

Projektet har fokus på børnefamilier og foregår i 10 lokalområder 

i tre kommuner i år 2020-2024, men har et 10-årigt sigte

Erfaringer og ny viden bliver delt med hele landet

Nordea-fonden støtter gennemførelse af projektet 

Novo Nordisk Fonden støtter forskning i projektet



Stor ulighed i sundhed – også hos børn

Overvægt, fysisk aktivitet og usunde drikkevaner. Andel skolebørn, efter forældres uddannelse (%)

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



Formål og seks indsatsområder i Børneliv i sund balance 

Formål

At styrke eksisterende indsatser samt 

udvikle og afprøve nye indsatser, der 

fremmer, at forældre, kommunale aktører 

og lokalsamfund sammen gør en positiv 

forskel for, at flere børn trives, spiser 

sundere og er fysisk aktive.

- For herigennem at opnå en sund 

vægtudvikling hos børn 0-10 år

1. Kommunikation om Børneliv i sund balance

og de tre målsætninger

2. En sund start for alle nye børnefamilier 

(sundhedsplejen) 

3. Mad, bevægelse og brug af naturen i

dagtilbud 

4. Bevægelse i en sundhedsfremmende skole 

og sfo

5. Flere aktive børn i et styrket foreningsliv

6. Sunde fællesskaber i lokalsamfundet



Forebyggelse af overvægt hos børn er komplekst - behov for 

mere viden om langvarige multikomponente indsatser

Børneliv i sund balance 

nævnes flere gange i 

rapporten fra Vidensråd for 

forebyggelse som en 

lovende indsats, der vil 

bibringe ny viden 



Indsatserne i Børneliv i sund balance tager afsæt i 
viden og erfaringer fra ind- og udland

Kilde: Amsterdam Healthy Weigth

Programme, review 2012-2017Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6ffClvriAhUMTcAKHQQwC0IQFjAAegQIAxAC&url=https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/847273/review_2011-2017_amsterdam_healthy_weith_programme.pdf&usg=AOvVaw1FZWNfq8ojlneDmeJFrjVP


Udvikling af det konkrete indhold og implementering sker 

i tæt samspil med kommunale aktører og lokalsamfund



De 10 lokalområder i projektet 

Lokalområde ved

Slangerup

Lokalområde 

Frederikssund nord

Frederikssund Kommune Albertslund Kommune Aalborg Kommune

Kommunale aktører: 10 skoler, 27 dagtilbud, sundhedsplejen, konsulenter, ledere og direktører

Aktører i civilsamfundet: Foreninger, butiksliv, boligforeninger mv.  



Indsatser 
i Børneliv i sund balance



Kommunikation om Børneliv i sund balance og målsætningerne 



En sund start for alle børnefamilier

Indsatsen foregår i sundhedsplejen og består af tre elementer: 

1. En styrket indsats, når barnet er 4-6 måneder, til alle nye 
familier i lokalområderne

2. Proaktive opringninger, når barnet er 0-6 måneder, til 
udvalgte familier for at understøtte amning eller gode rutiner 
omkring flaske

3. Ekstra indsats med opringning ved 1 år og besøg ved 1,5 år 
til udvalgte familier

Sundhedsplejen inddrager projektets tre målsætninger som del 
af besøget hos familierne:

• fokus på leg, tumlen og forældrenes rolle

• fokus på måltider og familiens madvaner

• fokus på familien, nærvær, skærmtid og at komme ud



Mad bevægelse og brug af naturen i dagtilbud 
Fælles principper for dagtilbud for målsætningerne med afsæt i læreplanen

Den styrkede pædagogiske læreplan  



Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO/DUS
Alle skoler arbejder med egen handleplan, der tager afsæt i de tre målsætninger

Elementer i skolernes handleplan

• Alle børn i indskolingen er fysisk aktive i løbet af 

skoledagen og særligt fokus på bevægelsesuvante børn

• Flere benytter sig af aktiv transport til og fra skole og 

SFO/DUS

• Flere børn i indskolingen spiser sundere og opnår 

handlekompetencer til at kunne tage vare på egen og 

andres sundhed

• Flere børn i indskolingen trives og oplever støtte fra 

andre

• Skolen og SFO/DUS får en tydeligere profil i 

lokalsamfundet ved at gøre en positiv forskel for 

børnenes sundhed og trivsel i samarbejde forældrene og 

med øvrige aktører



Find mere inspiration fra webinar

Bevægelse og sundhedsfremme i skole - Skole og SFO (kl.dk)

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/bevaegelse-og-sundhedsfremme-i-skole-skole-og-sfo/


Flere aktive børn i et styrket foreningsliv

Hvad er målet med indsatsen

• En styrkelse af det lokale foreningsliv, med øget 

tilgang af frivillige og bedre samarbejde med lokale 

aktører

• Flere tilbud inkluderer idrætsuvante børn og deres 

familier

• Styrket samarbejde med dagtilbud og skoler for at 

flere børn prøver forskellige slags idræt 



Sunde fællesskaber i lokalsamfundet

- eksempler på hvordan vi arbejder med at styrke lokalsamfundet til et 

børneliv i sund balance

Børneliv i sund balance festivalen 

En årlig uge med aktiviteter, der også er en 

anledning til at tage nye kontakter og række ud i 

lokalsamfundet - og som  forhåbentlig fortsætter 

i hverdagen

Nærhedscirklen 

Redskab til sammen at få øje på og formidle sjove 

oplevelser for børn og deres familier i 

lokalområdet 



Evaluering og forskning i Børneliv i sund balance

Evalueringen gennemføres af Statens Institut for 

Folkesundhed ved Syddansk Universitet og består 

af to dele: 

• Vurdering af forhold, der har betydning for 

implementeringen af de udviklede indsatser. 

Både hvad der lykkes og det, som ikke fungerer 

– lokalt og på tværs af kommuner

• Vurdering af, hvorvidt projektet samlet set har 

medvirket til sundere vægtudvikling. Baseres på 

analyser af sundhedsplejens højde- og 

vægtdata fra Databasen Børns sundhed hhv. 

før og efter projektperioden og på baggrund af 

udviklingen i sammenlignelige lokalområder i 

andre kommuner

Ud over evalueringen gennemføres en 

række forskningsprojekter støttet af Novo 

Nordisk Fonden. Disse er i overskrifter:

• Betydningen af den proaktive indsats i 

sundhedsplejen for familierne og vurdering af 

effekten på ammelængde

• Dagtilbuddenes arbejde med de fælles principper 

som metode til at fremme bevægelsesmuligheder 

blandt børn med forskellige forudsætninger

• Læring om lokalsamfundsprojekter ved 

sammenligning af metoder og tilgange i lignende 

projekter i ind- og udland, herunder metoder til at 

skabe ejerskab hos borgere, medarbejdere og 

lokale aktører



Organisering af Børneliv i sund balance

Politisk forankret: Borgmester/byråd underskrift på 
deltagelse og hyppige sager

Styregruppe: Overordnet med direktører fra deltagende 
kommuner og Center for Forebyggelse i praksis, KL. 
Lokale  styregrupper i hver kommune

Projektgruppe: Projektleder i deltagende kommuner og 
Center for Forebyggelse i praksis, KL

Ekspertgruppe: Forskere og Julemærkefonden

Løbende involvering og udvikling i fælles 
projektaktiviteter

• Udviklingsworkshop, arbejdsgrupper, ledermøder

• Temadage med ny viden og sparring ml. fagpersoner



Vi deler løbende viden og erfaringer med alle kommuner 

www.kl.dk/bornelivisundbalance.dk 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/bevaegelse-og-sundhedsfremme-i-skole-skole-og-sfo/
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