Skolesundhedsplejens tilbud
Skolesundhedsplejersken følger jeres barns sundhed og
trivsel gennem hele skoleforløbet og jeg ønsker et godt
samarbejde med jer som forældre og med jeres barn.
Sundhedsplejens tilbud består af individuelle samtaler og
undersøgelser i:
-0. Klasse
-1. Klasse
-5. Klasse
-8. Klasse
Inden disse samtaler vil jeres barn få en invitation med hjem og et samtaleark, som
samtalen vil tage udgangspunkt i, der skal udfyldes derhjemme.
Der er mulighed for Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har
du eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, helbred og trivsel, kan du
kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om f.eks. høre- og synsprøve,
bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme,
dødsfald i nærmeste familie, prævention og meget mere. Du kan kontakte mig på
nedenstående telefon nummer eller lægge en besked i min postkasse. Du/i er også
velkomne til at kigge forbi mit kontor (det samme som UU-vejlederens) ml. 8-9 om
fredagen eller efter aftale.

Samtykke
Sundhedsplejen er en integreret del af det at gå i skole i Danmark, og det er derfor
blevet politisk besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i Borgerrepræsentationen i
Københavns Kommune, at Sundhedsplejen ikke længere skal indhente samtykke fra
jer forældre for at kunne tale med børnene i kommunens skoler, så længe det drejer
sig om det almene sundhedsplejetilbud i skolen, som beskrevet ovenfor.

Sundhedsplejen har dog altid været et tilbud, og I er velkommen til at give besked til
mig, hvis I ikke ønsker, at jeres børn deltager I sundhedsplejens samtaler eller
aktiviteter.
Hvis sundhedsplejen ønsker at tale med jeres børn ud over det almene tilbud, eller
ønsker at inddrage samarbejdspartnere uden for skolen, skal vi som altid først
indhente samtykke fra jer forældre.
Du kan læse mere om lovgrundlaget og sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens
hjemmeside: www.kk.dk/sundhedsplejen

Kontaktdata
Christina Rud
Tlf.: 60378374
Træffes fredage ml. 8-9 eller efter aftale.

