
I D É B O K
 BESTE TILTAK     HELSEFREMMENDE BARNEHAGE/SKOLE



Om et barn begynner i 
barnehagen som 1-åring, vil det 
innen det går ut av 10.klasse 

som 15-åring ha tilbrakt mer enn 
18.000 timer i barnehage og skole. 
Dette i seg selv er grunn god nok til 
å jobbe med det helsefremmende 
perspektivet i barnehage og skole. 

Tidlig innsats er grunnleggende i 
alt folkehelsearbeid. Med tidlig innsats 
menes innsats både tidlig i alder, og 
tidlig i et forløp. Barnehagen og skolen 
står i en særstilling til å kunne jobbe 
systematisk og godt med tidlig innsats 
og folkehelse. 

Styret for Østfoldhelsa, 
partnerskapet for folkehelse i Østfold 
gjennomfører i 2014 – 2016 prosjektet 
«Atten tusen timer – helsefremmende 
barnehager og grunnskoler». Det 
overordnede målet for prosjektet er å 
bidra til trivsel og mestring for barn 
og unge, godt læringsutbytte og til 

at elevene gjennomfører det 13-årige 
opplæringsløpet. Arbeidsmåten er å 
jobbe med barns og elevers fysiske 
og psykiske helse, for på den måten 
å bidra til bedre gjennomføring og 
utbytte av opplæringen. Prosjektet 
bygger sitt idegrunnlag på definisjonen 
av helse som «overskudd til å takle 
hverdagens utfordringer». 

Ett av delmålene i prosjektet er å 
forankre det helsefremmende arbeidet 
i virksomhetenes styringsdokumenter 
og i arbeidsmåtene i virksomhetene. 
14 virksomheter deltar i prosjektet, 
fordelt på ni barnehager og fem skoler. 

Beste tiltak 2015
Som et tiltak for å forankre 
det helsefremmende arbeidet i 
virksomhetene har prosjektet i 2015 
hatt en konkurranse om «beste tiltak 
2015». Alle virksomhetene som deltar 
i prosjektet kunne sende inn bidrag 

til konkurransen. Tiltak som deltar 
i konkurransen må handle om ett 
eller flere av de tre temaområdene til 
prosjektet; fysisk aktivitet, ernæring, 
psykisk helse og trivsel. Tiltaket må 
være forankret i virksomhetsplan, 
årsplan eller årshjul, og det må være 
en del av virksomhetens ordinære 
arbeidsoppgaver eller arbeidsmåter. 
Tiltaket må være mest mulig person-
uavhengig. Tiltaket må fremme 
kriteriene for helsefremmende 
barnehage og skoler. Tiltaket må pågå 
i 2015, men kan gjerne ha startet opp 
tidligere. Tiltaket må bidra til å utjevne 
sosial ulikhet, og det må ha et tydelig 
element av kontinuitet, dvs at det ikke 
kan være et engangstiltak eller en 
«happening». 

Totalt 12 tiltak fra til sammen åtte 
virksomheter deltok i konkurransen. 
I denne brosjyren er alle bidragene 
presentert i tekst og bilder. n 
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Brekkerød barnehage er en 
kommunal barnehage og Halden 
kommunes barnehager er 

matpakkebarnehager. Foruten sine 
medbrakte matpakker får barna servert 
frukt og melk i barnehagen. Etter at 
vi ble med i prosjektet «Atten tusen 
timer» har vi hatt stort fokus på hva 
barna får av næringsrik mat i løpet av 
en dag og ser at forskjellene er store. 
Noen har matpakker som inneholder 
variert og sunn mat, men noen har mat 
som ikke tilfredsstiller et barns behov 

for næring i løpet av en dag  
i barnehagen. 

Foruten å ta dette opp som tema 
på foreldremøtene ønsket vi å tilføre 
mellommåltidet hvor vi serverer 
frukt, noe mer. Med god hjelp søkte 
vi om midler for å kunne servere litt 
grønnsaker og kornprodukter sammen 
med frukten. Vi var så heldige å få 7 
000 kroner til dette og i august 2015 
var vi i gang med å servere sunne 
kornprodukter, frukt og grønnsaker 
til alle barna som mellommåltid. 

Dette har for oss satt et ekstra fokus 
på kosthold. Vi ser store forskjeller 
i matpakkene, men nå bidrar vi til 
at alle i løpet av dagen får grove 
kornprodukter, frukt og grønnsaker. 
Avdelingene har dette mellommåltidet 
med i sine dagsplaner og årsplaner.

Som en konsekvens av endret fokus 
på mat og måltider i barnehagen, 
starter vi i januar opp med 
matservering. n 

Fullverdig mellommåltid  
grønnsaker, korn og frukt.  
Brekkerød barnehage, Halden
Dette tiltaket bidrar til å oppfylle kriterie nr. 3 om helsefremmede barnehager i Østfold; Nasjonale retningslinjer 
for mat og måltider i barnehagen oppfylles. 

Vi opplever at det er minst to 
store gevinster ved denne 
ordningen: Den ene er at vi 

reduserer inntak av søtsaker for barna. 
Det blir 18 færre tilfeller med sukker 
i året hos de barna som går på stor 
avdeling og 9 færre tilfeller med sukker 
i året hos de som går på liten avdeling. 
Dette er en stor helsegevinst. 

Den andre gevisnten er at vi gir 
foreldrene mulighet til selv å avgjøre 
om og når barna kan få kaker, is og 
lignende og ikke minst så feires hvert 
barn likt. Barnehagen står for innkjøp 
og tillaging. Dette har vi gode rutiner 
for med tema på foreldremøter og  
i avdelingens planer og årsplaner. n 

Bursdagsfeiring med frukt  
Brekkerød barnehage, Halden
I Brekkerød barnehage feirer vi bursdager med frukt. Dette har vi gjort siden barnehagen åpnet i 2009. Barna kan 
velge mellom fruktfat, «himmelsk lapskaus» og smothie. 

Dette gjorde vi for å gi alle 
barn et godt ernæringsmessig 
grunnlag, og knyttet det 

opp mot det pedagogiske arbeidet 
med hverdagsaktiviteter. Derfor har 
det heller aldri vært aktuelt med 
kjøkkenhjelp. 

Etter hvert utvidet vi med tilbud om 
frokost – havregrøt, kornblanding eller 
knekkebrød. 

Her i huset synes mange det er 
greit å lage mat, men at det ofte var 
vanskelig å finne ut hva man skal lage. 

Etter at vi ble med i prosjekt Atten 
tusen timer, har vi jobbet oss fram 
til en månedsmeny som skal ivareta 
retningslinjer for mat i barnehagen, 
passe med personalets tidsbruk i 
forhold til planlegging, handling og 
matlaging, samt ta vare på de økono-
miske ressursene (foreldre betaler 300.- 
pr.mnd.)

Å heve matpengene for å få råd 
til å kjøpe «flottere råvarer» vil være 
uheldig for de familiene vi ser sliter 
økonomisk. 

Det er fagansvarlig som har ansvar 
for innkjøp. Avdelingene har i sine 
ukeplaner synliggjort hvilke av vaktene 
som skal lage mat de ulike dagene. 

Ordningen ble satt i gang i august 
2015, og allerede nå ser vi at denne 
månedsmenyen gjør hverdagen enklere 
for den som skal bestille, planlegge og 
lage maten. n

Månedsmeny 
Saltnes barnehage, Råde
For mange år tilbake, valgte vi å erstatte matpakkelunsjen med å lage mat i barnehagen. 

Pålegg:
Egg, leverpostei, makrell i tomat, 
tunfisk, gulost, brunost, skinkeost, 
rekeost, kokt skinke, kalkunpølse, 
fiskekake, fiskepudding, frukt og 
grønt.

Bursdagsmat:
Barna får velge en av de faste 
lunsjrettene våre på bursdagen 
sin. Til dessert er det smoothie, 
fruktsalat, fruktspyd eller grove 
vafler.

Turmat:
Brødmat med pålegg, fiskekake. 
Varm suppe eller lapskaus på 
termos. Fiskekaker eller pølser på 
grill . Fiskepakker i folie. 

Frokost:
Havregrøt, kornblanding eller 
knekkebrød m/ enkelt pålegg

M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G

Fullkornspasta m/skinke Brødmat Hjemmelaget gulrotsuppe Hjemmebakte rundstykker  
m/fiskekake

Fiskeboller i hvit saus  
m/ potet og gulrot

Fullkornspasta m/laks 
 

Brødmat Hjemmelaget fiskesuppe Hjemmebakte rundstykker  
m/ pålegg

Hjemmelaget pizza m/
kylling-kjøttdeig

Makaronigrateng 
m/ pølsebiter

Brødmat Hjemmelaget tomatsuppe  
m/ fullkornspasta

Hjemmebakte rundstykker  
m/ lakseomelett

Bakt potet el. båtpoteter 
m / tilbehør

Spagetti m/tomatsaus 
og kyllingkjøttdeig

Brødmat Hjemmelaget 
grønnsakssuppe/
blomkålsuppe

Hjemmebakte rundstykker  
m/ ost

Fiskegrateng m/ potet  
og gulrot

Tillegg til månedsmenyen. 

Råde

Halden
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Barn er nysgjerrige, og det ønsker 
vi å bruke for hva det er verdt. 
Å putte noe i munnen er å la 

det bli en del av kroppen. Smak er 
mer enn tunga, de fleste sansene er 
i bruk når man smaker. Det er også 
god begrepslæring å sette ord på lukt, 
smak, konsistens osv. Det er viktig at 
barna har fokus på hva det smaker, 
lukter osv, og ikke om det er godt eller 
vondt. Barna lærer seg å bruke den 
analytiske delen av hjernen. Man må 
smake en smak opp til 20 ganger, før 
man har vendt seg til smaken og evt 
like det. Vi håper å inspirere barna 
og foreldrene til å bruke flere smaker 
hjemme også.

Forankring: 
Årsplan for Symra barnehage, 
handlingsplan for Symra barnehage som 

er forankret i årsplan og kriterier for 
helsefremmende barnehage.

Innhold: 
Personalet har kommet frem til ulike 
smaker/smaksopplevelser som barna 
skal smake på i et tidsrom på to uker 
av gangen. Dette ble gjort gjort på 
personalmøte og i matgruppa som er 
opprettet i barnehagen. Eksempler 
på smaker er reker, fetaost, urter, 
bønner og karri. Smaken er både 
alene og integrert i ulike matretter. 
Barna smaker både ved måltid, i lek og 
samling. Foreldrene har mulighet til  
å komme med forslag på hva man kan 
lage av de ulike smakene.

Alle i personalet har ansvar for 
gjennomføring og for å komme med 
ideer på hvordan man kan bruke 

de ulike smakene. Det har vært 
gjennomført kompetanseheving 
i personalgruppa, gjennom 
Smaksskulen, som hele kommunen 
deltar i.

Tiltaket er forankret i punktene 5,9 
og 19 i Nasjonale tetningslinjer for mat 
og måltider i barnehage.

Tiltaket evalueres på siste 
avdelingsmøte i desember. Der blir det 
avgjort om vi skal fortsette frem til 
sommeren 2016. Det man har spist blir 
dokumentert på en oversikt med hva 
man har spist og med bilder. n

Barns matglede gjennom smaksuker 
Symra barnehage
Temaområde: Vi har valgt å sette fokus på barns matglede gjennom ulike smaksopplevelser. 

Når dette punktet ble diskutert 
i personalgruppen så vi klart 
at det var de yngste barna som 

hadde best tilrettelagt med hensyn 
til å kunne hvile ved behov, i løpet av 
dagen. Hos de eldste barna ble hvile 
definert som tider på dagen hvor 
aktiviteten var begrenset i form av 
rolige aktiviteter som samlingsstunder, 
måltider og bordaktiviteter. Ved 
nærmere diskusjon var vi enige om at 
dette ikke var tilfredsstillende og at 
dette var noe vi kunne klare å gjøre 
noe med. Med knappe midler så vi fort 
at innkjøp av madrasser hos de vi har 
innkjøpsavtale med ble alt for dyrt, 
men ved oppstart av barnehageåret 

2015 i august var det salg på hageputer 
som vi kjøpte inn 40 stk av i tillegg til 
tepper. 

Nå har vi hvilestunder hvor barna 
kan ligge på egen madrass og med 
teppe over seg. Noen barn sovner, 
noen barn slapper av en god stund, 
noen slapper av en liten stund og 
noen velger å gjøre noe helt annet 
enn å hvile. Avdelingene har nå 
hvilestundene i sine dagsplaner 
og det er beskrevet i årsplaner slik 
at foreldrene også vet at vi legger 
vekt på at barna får en god balanse 
mellom hvile og aktivitet i løpet av en 
barnehagedag. n

Hvilestund 
Brekkerød barnehage, Halden
I kriterie nr. 2 for helsefremmende barnehager i Østfold heter det: Barnehagen legger til rette for god balanse 
mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn. 

Her henger en plakat i garderoben, hvor 
personalet og foreldrene kan komme med forslag 
på hva man kan spise til de ulike smakene.

Lager blåbær og ripssaft.Mmm, hjemmelagde kjøttboller, grønnsakssaus 
og spaghetti.

Hvilestund

Halden

Eidsberg
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I barnehagens årsplan for 2014 – 
2015 er prosjekt Atten tusen timer 
beskrevet, og vi vil også legge 

inn aktivitetsdagene i årsplanen vi 
utarbeider for nåværende barnehageår. 
Foreldrene får informasjon om 
aktivitetsdagene på månedsplaner.

Målet med dette tiltaket er 
selvfølgelig at barna er i fysisk aktivitet 
den aktuelle dagen, men det er også 
ment å være en inspirasjon for både 
voksne og barn til mer og annen 
type fysisk aktivitet alle de andre 
barnehagedagene.

Vi samler inn forslag fra alle  
i personalet om aktiviteter de ønsker 
å ha på kommende aktivitetsdag, og 
deretter lages en plan for dagen. Som 
regel har en voksen hovedansvar for 
sin gruppe, og en annen voksen er 
medhjelper. Aktivitetene i de ulike 
gruppene har vi før lunsj, og etter lunsj 
har vi utelek i barnehagen med låst 
lekeskur og andre aktiviteter enn det vi 
vanligvis har ute.

På personalmøtene har vi 
en kort evaluering i etterkant 
av hver aktivitetsdag, slik at vi 

kan gjøre endringer underveis. 
Tilbakemeldingene etter 
aktivitetsdagene vi har hatt til nå, har 
fra personalet vært veldig positive, 
og det virker som om barna har likt 
å være med på nye aktiviteter. Vi har 
planlagt å gjennomføre aktivitetsdager 
hver måned hele dette barnehageåret, 
og hvis det fungerer greit, blir dette 
kanskje en fast aktivitet hver måned  
i årene framover? n

Faste månedlige aktivitetsdager 
Aremark barnehage, Aremark
Barnehagen gjennomfører en aktivitetsdag hver måned hvor fokuset er på fysisk aktivitet. Dette tiltaket var 
foreslått av flere i personalet i kartleggingen vi hadde i prosjektet høsten 2014, og vi startet opp med å ha aktivi-
tetsdager i mai 2015. 

For best mulig utbytte av bruken, 
deler de «store avdelingene» inn 
barna i aldersgrupper. 

Dette tiltaket er ikke personavhengig, 
og alle avdelinger har dette godt 
innarbeidet i sine ukeplaner. Oversikt 

over gymtider / grupper er også 
synliggjort i årsplanen. n

Fysisk aktivitet i gymsalen
Saltnes barnehage, Råde
Barnehagen har i over 10 år brukt skolens gymsal jevnlig. Alle avdelinger har gym en time pr. uke. Selv den 
minste avdelingen med seks 1-åringer og tre 2-åringer går ukentlig i gymsalen. 

Yoga med de største i barnehagen

Nye balansebøtter var gøy å prøve

Råde

Aremark
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Aremark skole har firedagers 
skoleuke for 1. til 4. trinn og 
onsdag er fridag. Noen onsdager 

skal SFO samarbeide med barnehagen 
om felles aktivitetsdager for SFO og 
de eldste i barnehagen (skolegruppa). 
Målsettingen er å få til én samling 
pr måned. SFO og barnehage skal 
planlegge og lede aktivitetene 
annenhver gang.

Prosjektoppfølging: SFO-leder»
Tiltaket er relatert til alle tre 

temaområdene som prosjektet bygger 
på. Målsettinger er i hovedsak:
-  Å dra nytte av kunnskap på tvers av 
virksomhetene i kommunen, både 
blant ansatte og barn. Lete etter det 
positive hos hverandre

- Være mer fysisk aktive
-  Spise sunnere – tips og gode idéer 
til måltider – lære av hverandre - 
barnehagebarna blir kjent med skole/
SFO - gir en mykere overgang

-  Barns medvirkning – de eldste barna i 
barnehagen er med og legger til rette 
for aktiviteter. Får ansvar

-  Legge til rette for at ansatte 
skal se nye muligheter og skape 
relasjoner som grunnlag for nye 
samarbeidsformer til barnas beste

-  At barna i Aremark skal få gode og 
varige holdninger til sunn mat, godt 
miljø og fysisk aktivitet

Tiltaket er startet opp og vi sakser 
fra 25. september- utgaven av rektors 
fredagsbrev som legges ut på nett og 
som sendes på papir til alle foresatte:

Fra «Rektors fredagsbrev 25. 
september 2015

SFO med helsefremmende 
samarbeid med barnehagen

Vi er med i Østfoldhelsas prosjekt 
«Attentusen timer – helsefremmende 
skoler og barnehager.» Det påvirker 
våre aktiviteter og står sentralt i vår 
utviklingsplan. Med i prosjektet er også 
Aremark barnehage. Onsdag denne 
uka har vår SFO og barnehagen hatt 
felles aktivitetsdag. På programmet sto 
både naturbingo og bildeorientering. 
Prosjektet dreier seg både om 
fysisk aktivitet, sunne matvaner 
og psykososialt godt læringsmiljø. 
SFO har tidligere vært på fisketur 
og halt opp noen abborer. Disse var 
ingredienser i fiskeburgerne som ble 
laget av unger og voksne og stekt på 
panna i uteområdet ved skolen. Barns 
medvirkning er viktig, og SFO-barna 

var aktive i tilretteleggingen for 
dagen. Guttene fra 3. klasse tok tak 
i aktiviteten i ballbingen, og jentene 
fra fjerde trinn arrangerte leker i 
skolegården. Utover høsten skal vi ha 
ytterligere to dager der barn fra SFO og 
barnehagen samles til fysisk utfoldelse 
og sunne måltider. Det er de eldste 
barna i barnehagen som deltar her, og 
vi ved skolen får en god anledning til  
å bli kjent med barna.Forrige uke lekte 
SFO-barna i regnvær og vanndammer 
i skolegården. Mange bløte barn 
kom inn, og tørkeskapene jobbet 
kontinuerlig. Onsdagen plukket barn 
og voksne epler og bakte eplepai.»

Vi mener dette tiltaket gjennom  
å treffe så mange barn med en bevisst 
satsing på helsefremmende aktivitet 
er med på å bidra til å utjevne sosial 
ulikhet. Tiltaket er fra skolens side 
tenkt å være en varig løsning der vi 
inviterer barnehagen til et samarbeid. 
Det vil bli foretatt en evaluering etter 
vårt samarbeid i høsthalvåret. Da vil 
det bli høstet erfaringer og lagt et 
grunnlag for videre aktivitet  
i vårhalvåret og kommende skoleår. n

Aremark skolefritidsordning  
Sammen om helse i sfo og barnehage
Tiltaket er forankret i Aremark skoles utviklingsplan for skoleåret 2015-2016. Planen er preget av satsingen på å 
utvikle en helsefremmende skole. Av to hovedsatsinger er nummer 1: GOD HELSE – GOD LÆRING. 

I løpet av uka skal alle ha lært en 
gammel barnelek, og også ha lært 
den bort til en annen aldersgruppe 

slik; 
5. kl til barnehagen
6. kl til 1. kl
7. kl til 2. kl
3. og 4. klasse leker med hverandre.

4.klasse har ansvar for å lage 
aktivitetsløypa som alle skal ha 
gjennomført i løpet av uka. Etter 
evalueringen i år, kommer vi til å ha 
kollegalæring for personalet uka før, 
og da lage flere utfordrende poster. 
Elevene har tydelige forventninger til 
aktiviteter. Vi bruker mye tau og ting 
fra naturen, kongler, pinner osv. Dette 
er kreativ bruk av nærmiljøet.

Vi oppfordrer elevene i klassene til 
å leke med hverandre og aktivisere 
hverandre i friminuttene. 

Det vil si at vi har høyt fokus på det 
denne uka.

Ellingstranda benyttes i løpet 
av uka. Alle oppfordres til å gå 
til Ellingstranda som gir mange 
muligheter for forskjellige aktiviteter. 
Her går som oftest flere trinn sammen, 
faddergrupper blir også brukt.

Balldag gjennomføres på onsdag for 
småskoletrinnet, der de store hjelper 
til. Torsdag gjennomføres den for 
mellomtrinnet. 

Vi har følgende ballaktiviteter: 
Fotball, håndball, bandy, basket (evt. 
bøttebasket for de små), kanonball (evt. 
2 ganger for de små). Vi har stafetter 
for de små, og skogstur for de som 
ikke liker ballaktiviteter. (Sjelden vært 
brukt)

Vi benytter inndeling både etter 
trinn og aldersblandede lag. Vi kårer 
ingen vinnere av dagen.

Hver aktivitet varer i 20 minutter, med 
5 minutters pause. 4 aktiviteter på 
hvert lag. Lærerne er dommere.

I tillegg har vi lagt stor jobb  
i å engasjere noen som kan drive 
med danseaktivitet for 3.trinn 
denne uka. (Vi har brukt Dans i 
skolen, private dansere, instruktører 
fra treningsstudio. Noen har vært 
finansiert med midler fra den lokale 
kulturelle skolesekken)

Dette er ei uke som elevene ser 
frem til, og som er veldig nyttig for 
fellesskapsfølelsen i skolen.

Hele uka har vi høyt fokus på 
bevegelsesglede. n

Bevegelsesuka 
Spetalen skole, Råde
Skolen har siden 2007 hatt bevegelsesuke med balldager hvert år i uke 36 eller 37. Uka starter med felles bevegelse 
for hele skolen. Her har en voksen og to syvendeklasseelever stått på taket og ledet aktiviteten med musikk til.

Råde

Aremark
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Alle ansatte har fått opplæring 
i bruken av tiltaket og hvorfor 
disse grunnleggende motoriske 

aktivitetene er viktige for barna. Vi har 
både instruksjonsvideo og plakat med 
bevegelser som gjør at tiltaket også kan 
brukes av alle nyansatte og vikarer. I 
tillegg har vi utarbeidet et hefte med 
bevegelser og begrunnelser til Micro-
motus som er delt ut til alle ansatte 
og som har blitt evaluert. Tiltaket er 
forankret i barnehagen årsplan, og er 
en del av barnehagens arbeidsoppgaver.

Micromotus oppfyller følgende krite-
rier for helsefremmende barnehager;
1.  Barnehagen legger til rette for at alle 

barn kan være fysisk aktive minst 60 
min hver dag. 
Vi har lagt inn Micromotus som en 
aktivitet for at barna skal være fysisk 
aktive hver dag.

2.  Barnehagen legger til rette for god 
balanse mellom aktivitet og hvile. 
Micromotus inneholder både akti-
vitet og hvile for barna. Vi avslutter 
med at hver kroppsdel skal hvile og 
tilslutt hele kroppen og at barna skal 
få kjenne på følelsen av å hvile.

7.  Barnehagen har gode systemer for 
tverrfaglig og helhetlig samarbeid 
med andre fagfelt for barn. 
Vi har utarbeidet Micromotus i 
samarbeid med barnefysioterapeuter 
i kommunen, for å vite hvilke beve-
gelser er viktig for barna 0 – 3 år og 
3 – 5 år. 

8.  Helsefremmende arbeid er forankret 
i barnehagens styringsdokumenter, 
kvalitetsstyrings-systemer og arbeids-
måter. 
Micromotus er med i barnehagens 
årsplan, dagsrapporter og måneds-
brev på avdelingene.

Vi har utviklet, implementert og 
brukt Micromotus i barnehagen de 2 
siste årene, og ønsker å videreutvikle 
konseptet videre.

Micromotus er bevegelser til historie 
som er laget for 0 – 3 åringene og 3 – 5 
åringene. 

Vi bruker Micromotus både inne 
på avdeling og ute. Det eneste utstyret 
som trengs er en cd – spiller med god 
lyd. God lyd skaper energi og enga-
sjement for både barn og voksne. De 
voksne er med og er rollemodeller for 

barna i gjennomføringen av Micro-
motus.

Micromotus bidrar til å utjevne 
sosial ulikhet ved at dette er en akti-
vitet som ALLE kan være med på, ALLE 
får til noe.

Vi evaluerer Micromotus og bruken 
av denne underveis og på slutten av 
hvert barnehageår. Hva har barna 
erfart og hvilke bevegelser mestrer 
de. Vi ønsker å lage en ny Micromotus 
med tanke på å få inn mer variasjon på 
bevegelser for barna. n

Micromotus 
Tubus barnehage, Sarpsborg
Micromotus er grunnleggende motoriske aktiviteter til musikk og historier. Vi gjennomfører tiltaket 4 ganger i uka 
på småbarns avdeling, og 3 – 4 ganger i uka på storbarns avdeling. 

Krabbe

Ligge

Stjerne

Trillebår

Hinke

Rulle

Balansere

Balanse
Liste

Løpe

Heler

Hoppe

Sarpsborg
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Forankring: Løp og spis er godt 
innarbeidet på vår virksomhet. 
Skoleåret 2015-2016 er det 

tredje året tiltaket blir gjennomført. 
Tiltaket er implementert i skolens 
årshjul. Skoleåret 2015-2016 er det 
timeplanfestet at alle trinn skal 
gjennomføre minst ett tiltak i uka, der 
lærerne kombinerer fysisk aktivitet 
med læring.

Innhold: «Løp og spis» har vært 
gjennomført for å øke skolens fokus 
på å spise sunn mat, samt betydningen 
av å være i bevegelse. Våren 2015 ble 
skolen tildelt 192 000,- kroner fra styret 
i Østfoldhelsa til dette tiltaket. Alle 
skolens elever får servert et varmt, sunt 
måltid en dag per uke. I tillegg får alle 
elevene frukt eller grønnsaker hver 
dag.

Skolen har også et fokus på at 
elevene skal være i bevegelse. Det 
gjennomføres aktiviteter i skolens 
storefri der økt bevegelse og fysisk 
aktivitet er målet. Elevrådet disponerer 
en del utstyr som elevene kan 
låne til dette formålet. I tillegg er 
det timeplanfestet at lærerne skal 
kombinere læring og fysisk aktivitet 
minst en time per uke.

Høsten og våren 2015 
gjennomføres det Yoga på skolens 
SFO. Tiltaket gjennomføres av 
ekstern, sertifisert instruktør. Her 
er det fokus på pusteteknikker og 
avslappningsteknikker/øvelser.

Våren 2015 ble det gjennomført 
et stort show i Trøgstadhallen, 
blant annet for å skape inntekter 
til «Løp og spis». Alle trinn bidro til 
underholdningen, i samarbeid med 
Trøgstad Janitsjar. Det kom nesten 
1000 mennesker til forestillingen 
og overskuddet ble på nesten 60.000 
kroner. Showet ble evaluert til 
meget vellykket både fremføringen, 
og perioden før og etter skapte et 
voldsomt engasjement både blant 
skolens elever, lærere og foreldrene.

Skolen har et aktivt elevråd som 
blant annet arrangerer trivselsdager for 
alle skolens elever og ansatte. I oktober 
blir det f.eks. arrangert en dag der 
alle oppfordres til å ha på seg et artig 

hodeplagg, i tillegg til at man har fokus 
på å si hyggelige ting til hverandre.
Skolen gjennomfører hvert år flere 
temauker som f.eks matteuke, 
engelskuke eller «Planuke» (hvor 
vi samler inn penger til skolens 
fadderbarn igjennom Plan Norge.) 
Elevene jobber i grupper på tvers 
av trinn og vi ser at de eldste 
elevene tar godt vare på sine yngre 
gruppemedlemmer. Dette bidrar til 
at flere elever blir kjent på tross av 
aldersforskjeller.

Av andre trivselsfaktorer vi vil nevne 
er kantine for 4. – 7. trinn annenhver 
fredag.

Høsten 2015 jobber skolen med 
å produsere en «Løp-og-spis bok». 
Skjønhaug skole ligger på landet. 
På vår skole ønsker vi å ha fokus på 
mat og helse, og stilte oss følgende 
spørsmål: «Vet våre elever, som bor 
«midt i matfatet» , hvor den sunne 
maten vår kommer fra ?»

Vi bestemte oss for å ta med alle 
elevene våre på gårdsbesøk til ulike 
bønder og bedrifter i nærområdet vårt. 
Kunnskapen de får skal ende i ei bok 
for barn, med sunne oppskrifter og tips 
til morsomme aktiviteter og vi håper 
også at boka kan være til inspirasjon 
for andre skoler.

Alle trinn skal bidra til boken 
som skal handle om de viktigste 

matvarene som blir produsert i vårt 
distrikt. Hvert trinn skal fokusere på 
hvert sitt produkt for eksempel bær 
og frukt. Trinnet jobber med temaet 
over tid, drar på bedriftsbesøk (Askim 
Bærpresseri), tar bilder og skriver 
faktatekster om sitt produkt. Foreldre 
og foresatte bidrar med transport til 
bedriftsbesøkene. 

Arbeidet vil resultere i et eget 
kapittel i boka med bilder, tekster, 
oppskrifter etc. I tillegg vil hvert trinn 
presentere en fysisk aktivitet, som 
kan fungere som en idè for andre 
skoler. I tillegg til økt kunnskap om 
lokalmiljøet og sunne naturressurser, 
er målet å skape et engasjement og 
samarbeid mellom skolens elever. 
Boken er planlagt utgitt våren 2016.

Skolen vil våren 2016 (oppstart  
i januar) også delta i forskningsprosjekt 
i regi av Berit Nordstrand (lege). 
Skjønhaug skole skal sammen med 
tre andre skoler i landet, delta i 
prosjekt med fokus på sunn mat, 
gode søvnvaner og fysisk aktivitet. 
Nordstrand vil i forkant av prosjektet 
informere alle skolens foreldre på et 
felles foreldremøte. I tillegg vil hun 
informere skolens lærere og hvert trinn 
om prosjektet. Alle elevene blir utstyrt 
med aktivitetsbånd, som registrerer 
aktivitet og hvile. Vårt mål er at dette 
kan bidra ytterligere til økt fokus blant 
elever, ansatte og foreldre/foresatte,  
i forhold til ernæring, fysisk aktivitet, 
psykisk helse og trivsel. n

Løp-og-spis-boken  
Skjønhaug skole, Trøgstad
Temaområder: Skjønhaug skole har de siste årene gjennomført tiltaket «Løp og spis». Dette tiltaket tar sikte på å 
ivareta alle de tre temaområdene: fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og trivsel.

Trøgstad
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Satsingsområdene er:
• Ungdomstrinn i utvikling
• Spesialundervisning
• Nasjonale Prøver
•  Sosial læreplan og utviklingen av et 

helhetlig læringsmiljø
• Digitale ferdigheter

Satsingsområdene skal gjøres 
til gjenstand for skolebaserte 
utviklingsprosesser der alle skal med. 
Aremark skole skal delta  
i nettverk for å bringe impulser 
inn til skoleutviklingen. Det 
skolebaserte utviklingsarbeidet skal ha 
utgangspunkt i undervisningens kjerne 
definert etter Richard F. Elmore i boka 
«Skoleeier som kvalitetsutvikler»: 
«Undervisningens kjerne består av 
samspillet mellom lærer, elev og 
innhold.» I dette samspillet inngår 
også alle andre ansatte i skolen utover 
lærergruppen.

Viktige forutsetninger skoleåret 2015-
2016:
I skoleåret vil det være noen premisser 
som må vektlegges når det pedagogiske 
utviklingsarbeidet skal planlegges, 
gjennomføres og vurderes:
•  Aremark skoles bygningsmasse 

skal oppgraderes mens skolen 
drives. Dette krever fleksibilitet og 
endringskompetanse- og vilje.

•  Det ble gjennomført tilsyn ved 
Aremark kommune/Aremark skole 
skoleåret 2014-2015 om skolens 
arbeid med elevenes utbytte 
av opplæringen og skolebasert 
vurdering. Tilsynet er avsluttet, men 
skolen må legge stor vekt på arbeidet 
med Vurdering for læring

•  I Aremark kommune er det vedtatt 
at barn/ungdom skal være en viktig 
målgruppe i folkehelsearbeidet. Dette 
er et tverrfaglig arbeid. Aremark 
barnehage og Aremark skole er med 
i et prosjekt ledet av Østfoldhelsa 
som heter Attentusen timer og der 
Aremark skole skal arbeide for å bli 
sertifisert som «helsefremmende 
grunnskole». Med dette forstås 
en skole som styrker elevenes og 
personalets fysiske og psykiske 
helse, gjennom å ha fokus på 
skolemiljøet, undervisningstilbudet 
og undervisningssituasjonen, samt 
å ha systematisk forankring av det 
forebyggende og helsefremmende 
arbeidet.

(nedenfor er vist satsingsområde 
1. God helse – god læring. Øvrige 
satsingsområder er ikke vist her)

1. GOD HELSE - GOD LÆRING
God helse og livskvalitet er en 
forutsetning for barn og unges 
utvikling, læring og mestring. Skolen 
er en viktig arena for å støtte og styrke 
foresatte og samfunnet i arbeidet 
med å bygge god helse hos barn og 
unge. Det helsefremmende arbeidet 
i skolen skal bidra til trivsel og 

mestring, godt læringsutbytte og til 
at elevene gjennomfører det 13-årige 
opplæringsløpet.

Med helsefremmende skoler 
forstår Østfoldhelsa og Aremark 
kommune skoler som styrker 
elevenes og personalets fysiske og 
psykiske helse, gjennom å ha fokus på 
skolemiljøet, undervisningstilbudet 
og undervisningssituasjonen, samt 
å ha systematisk forankring av det 
forebyggende og helsefremmende 
arbeidet.

Til punkt 10 sier veilederen til 
kriteriene:
«Folkehelsearbeid er tverrfaglig arbeid 
som best utøves i samarbeid mellom flere 
instanser. Forslag til sentrale representanter 
i skolens folkehelsegruppe er elevrådsleder, 
representanter for de ulike årstrinn, skolens 
ledelse, fagleder kroppsøving, helsesøster 
og vaktmester. Folkehelsegruppen bør være 
forankret i et av skolens medvirkningsorgan. 
Skolemiljøutvalget kan gjerne være skolens 
folkehelsegruppe.»

Oppvekst- og kulturutvalget 
behandlet i møte 24. mars 2015 i 
sak 04/15: Organisering av arbeidet 
med helsefremmende skole- og 
barnehage. Her går det fram at 
på skolenivå er virksomhetsleder/ 
rektor prosjektansvarlig, mens 
sosiallærer og SFO-leder har delegert 
ansvar for prosjektoppfølging og 
enkelttiltak. Skolemiljøutvalget er 
det brukermedvirkningsorganet 
som skal følge opp arbeidet med 
helsefremmende skole. På denne 
måten er det sikret politisk forankring 
og kriterium 10 anses ivaretatt.

Tiltak skoleåret 2015 – 2016 
1.  Kriterium 1: «Skolen legger til rette 

for at alle elever kan være fysisk 
aktive minimum 60 minutter hver 
dag» iverksettes fra skoleårets start. 
 
10 ungdomsskoleelever har fått 
utdanning som Young Mentor. 
Disse elevene skal blant annet lede 

Utviklingsplan skoleåret 2015 – 2016 
God helse – god læring, Aremark skole
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i sak 13/13 dokumentet «Satsingsområder 2013-2017.» Dokumentet gir en 
oversikt over hvilke satsingsområder som skal være en paraply over utviklingsplanene for Aremark skole i denne 
perioden. 

Aremark

aktiviteter i pauser og delta  
i tilrettelegging og gjennomføring av 
aktivitetsdager. 
Prosjektoppfølging: Sosiallærer

2.  Trenpånett er tilgjengelig og skal 
benyttes etter hensikten til avbrekk 
med fysisk aktivitet i klasserommet 
Prosjektoppfølging: Alle

3.  Aremark skole har firedagers 
skoleuke for 1. til 4. trinn og onsdag 
er fridag. Noen onsdager skal SFO 

samarbeide med barnehagen om 
felles aktivitetsdager for SFO og de 
eldste i barnehagen(skolegruppa). 
Målsettingen skal være å få til én 
samling pr måned. SFO og barnehage 
skal planlegge og lede aktivitetene 
annenhver gang. 
Prosjektoppfølging: SFO-leder

4.  Kriteriene 2 til 9 i kriterier for 
helsefremmende grunnskoler 
i Østfold behandles i én 
utviklingssamling pr måned fra 

september 2015 gjennom at ett 
kriterium velges ut og drøftes. 
Veiledningen til kriteriene 
skal benyttes i planlegging og 
gjennomføring av arbeidet, og 
drøftingen skal munne ut i et 
klargjørende notat om status for 
kriteriet ved skolen og videre 
utvikling. 
Prosjektoppfølging: Virksomhetsleder/
rektor, avdelingsledere, sosiallærer, 
SFO-leder. n
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Kriterier for helsefremmende 
barnehager i Østfold
 
God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig 
arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn. Det helse-
fremmende arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til å gi barna et 
godt grunnlag for å gjennomføre det 13-årige opplæringsløpet. 

Med helsefremmende barnehager forstår Østfoldhelsa og …………………… kommune /barnehageeier, barnehager som 
styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet 
i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende 
barnehager bidrar til utjevning av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen. 

1.  Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.

2.  Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn. 

3.  Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.

4.  Barnehagen har rutiner for god hygiene. 

5.  Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6.  Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.

7.  Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.

8.  Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter. 

9.  Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirk-
ning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring. 

Kriterier for helsefremmende 
grunnskoler i Østfold
 
God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring. Skolen er en 
viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn og 
unge. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at 
elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet. 

Med helsefremmende skoler forstår Østfoldhelsa skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, 
gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forank-
ring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 

1.  Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag.

2.  Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles. 

3.  Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og 
utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring. 

4.  Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.

5.  Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6.  Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte.

7.  Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge. 

8.  Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 % stilling pr 100 elever for barnetrinn og minst 15 % stil-
ling pr 100 elever for ungdomstrinnet. 

9.  Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyrings-systemer og arbeidsmåter. 

10.  Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritids-
ordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere. 
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