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En KOSMOS-cer t i f icer ing som sundhedsfremmende skole er en b låstempl ing 
af,  at jeres sko le lever op t i l  den demokrat iske og handleor ienterede sund-
hedspædagog iske t i lgang t i l  sundhedsfremmende arbe jde. Det er et bev is 
på , at jeres sko le har et he lhedsorienteret syn på sundhed. 

BLIV KOSMOS-CERTIFICERET SOM 
SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE



Certif iceringsproces
Det sundhedsfremmende arbe jde udv ik les, implementeres og eva lueres gen-
nem cer t i f icer ingsprocessen, og der skabes et udgangspunk t for en sammen-
hængende og vedvarende indsats. Cer t i f icer ingen som sundhedsfremmende 
sko le gælder i  fem år.

SUNDHEDSFREMME =
SUNDHEDSPOLITIK X SUNDHEDSUNDERVISNING

(Tones & Tilford, 1994)

En cer t i f icer ing som sundhedsfremmende skole bygger på både rammer og 
indhold. I  cer t i f icer ingsprocessen arbe jder v i  der for med organisator iske og 
struk ture l le samt pædagog iske og d idak t iske kr i ter ier. Formålet er at rod-
fæste det sundhedsfremmende arbe jde i  sko lens samlede v irksomhed.

(Model for skolen som sundhedsfremmende setting, Sørensen og Koch, 2009)

Model len i l lustrerer, at jeres sko les sundhedsunderv isning ska l  betragtes 
som en kerneopgave i  re lat ion t i l  det sundhedsfremmende arbe jde. 
Model len v iser samt id ig , at en række forudsætninger har indf lydelse på 
sundhedsunderv isningen (Sørensen og Koch, 2009).

Undervejs i hele certif iceringsprocessen yder KOSMOS 
konsulentbistand og kompetenceudvikling, der ti lpasses 
skolens behov, ønsker og forudsætninger.

Kriterier
For at b l ive cer t i f iceret som en sundhedsfremmende skole, ska l  I  opfy lde 
fø lgende 10 kr i ter ier:

 - Skolen formulerer en overordnet v is ion / po l i t ik for sundhed og tr ivse l 
 - Skolen har et sundhedsråd
 - Skolens sundhedsunderv isning (med udgangspunk t i  Fæl les Må l for SSF)      

er rammesat og dokumenteret
 - Skolens sundhedsunderv isning har p lads i  skemaet
 - Skolen arbe jder med mindst to po l i t ikker på sundhedsområdet 
 - Skolens persona le får sundhedspædagog isk ef teruddannelse
 - Skolen anvender sundhedsprof i ler i  den pædagog iske praksis
 - Skolen de l tager i  SOL-netværket (netværk for sundhedsfremmende skoler)
 - Skolen samarbe jder systemat isk og dokumenteret med re levante ak tører i 

forhold t i l  sundhedsfremme og forebyggelse
 - Skolen har et fag l ig t udva lg for sundhedsunderv isning.

Varighed
Arbe jdet med de ovenstående 10 kr i ter ier strækker s ig over en per iode på 2 år. 
V i  arbe jder med f leksib le for løb, som t i lpasses netop jeres sko le. Indlednings-
v ist udarbe jder v i  i  fæl lesskab en udv ik l ings- og handlep lan.

Pris
Kontak t KOSMOS for at få et t i lbud.

Kontakt
Børge Koch, v idencenterchef
Te lefon 7266 5250 e l ler ma i l  bf ko@ucsyd.dk
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En sundhedsfremmende skole
Sundhedsfremme i  sko len er v ig t ig t ,  fordi  sundhed, tr ivse l  og læring er tæt 
forbundet . Sunde børn lærer bedre, og en ak t iv sundhedsfremmende indsats 
i  sko len kan medv irke t i l  at opfy lde sko lens fag l ige og tr ivse lsmæssige må l og 
samt id ig skabe mul igheder for at bryde den soc ia le u l ighed i  sundhed. 
Børn t i lbr inger mange t imer i  sko len, og der for må skolen tage et medansvar 
for børnenes sundhedsmæssige dannelse og udv ik l ing .
Med Fo lkeskolereformen har v i  fået en he lhedsskole, som er et godt grundlag 
for at arbe jde med sundhedsfremme. Det te arbe jde fordrer en kul ture l , 
soc io log isk og hverdagsl ivs invo lverende t i lgang t i l  sundhed, hvor sundhed 
ikke b lot anses som et l i vsst i lsanl ig gende men som en ressource for den 
enkel te og for fæl lesskabet . 

KOSMOS
KOSMOS er det Nat iona le V idencenter for børn og unges kost , mot ion og
sundhed. KOSMOS har mange års er far ing med sundhedsfremmende udv ik-
l ingspro jek ter i  dagt i lbud og sko ler. Se mere på www.v icekosmos.dk

Internationalt samarbejde
KOSMOS er en de l  af det europæiske SHE-netværk (Schools for Hea l th in 
Europe), og sundhedsfremmende skoler i  Danmark har dermed mul ighed 
for at indgå i  europæiske samarbe jder. Det er eksempelv is mul ig t at få en 
europæisk sundhedsfremmende venskabsskole.

WHO karakteriserer en sundhedsfremmende skole som en skole, der vedvarende 
styrker sin kapacitet til at være en sund setting at leve, lære og arbejde i.
(WHO, 1998)


