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Udviklingsforløb for Humlehøj – Skolen i Sønderborg 
som profilskole med fokus på sundhed og bevægelse. 

 
 
Formål: 

• At Humlehøj – Skolen udvikler en klar profil med fokus på sundhed og bevægelse 
• At Humlehøj – Skolen stabiliserer og øger elevtallet frem mod 2012 
• At Humlehøj - Skolen fremadrettet omtales som et attraktivt sted, der kan tiltrække lærere med 

de nødvendige kompetencer. 
• At der fremadrettet fokuseres på et stærkt tværfagligt samarbejde 
• At fastholde og udbygge personalets høje faglige niveau på Humlehøj – Skolen 
• At fastholde eleverne i skolens SFO og aktiviteter, der rækker ind i tiden efter skoletid. 
• At spille sammen med TTF (To-sprogs TaskForce) 
• At give deltagerne faglige og pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere undervisningsforløb, der medvirker til en stærk bevægelseskultur på Humlehøj – 
Skolen 

• At kvalificere deltagernes evne til at observere og iagttage målrettede undervisningsforløb med 
henblik på at styrke de didaktiske kompetencer, især med fokus på sundhed og bevægelse 

• At give deltagerne redskaber til at igangsætte bevægelsesforløb på tværs af fag og i elevernes 
´fri´-tid, således, at forskellige former for bevægelse bliver en naturlig del af alle elevernes 
skoledag - og dermed understøtte skolens ønske om en ny profil samt forebygge, at børnene 
bliver inaktive 

• At give lærerne og pædagogerne de bedste forudsætninger for og redskaber til at sætte skub i 
en udvikling af en tydelig og synlig bevægelseskultur på skolen 

• Gennem en løbende dialog med elever, forældre, elevråd, lokalområdet, 
skoleforvaltningen/sundhedsforvaltningen og skolebestyrelse at skabe engagement omkring en 
sund livsstil og bevægelse. 

 
Målgruppe: 
Målgruppen i udviklingsprojektet er primært: 
• samtlige lærere samt pædagoger på Humlehøjskolen 
• skolens ledelse 
• skolebestyrelsen 
 
sekundært: 
• skolens elever og forældre 
• idrætsforeningerne i lokalområdet 
• kommunens skoleforvaltning og politikere 
• Administation og teknisk servicepersonale 
• Sundhed & Handicap 
• Idrætshøjskolen 
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Beskrivelse af projektet: 
Den overordnede filosofi bag profilskoleprojektet på Humlehøj - Skolen er, at sundhed1 og 
bevægelse (bevægeglæde, leg og socialt samvær) samt fortsat fokus på høj faglighed, skal 
gennemsyre hele Humlehøj - Skolens liv. 
Konsekvensen af denne filosofi skal på sigt udmønte sig i nogle langsigtede mål, der omhandler en 
skærpet skoleprofil og et bedre skolemiljø, hvor der er fokus på elevernes sundhed, 
identitetsdannelse og sociale kompetencer. 
 
Metode/fremgangsmåde: 
Alle medarbejdere skal igennem en række fælles forløb (drøftelser, kompetenceudvikling, 
implementering etc.). Der påtænkes udarbejdet en baseline og en efterevaluering. 
 
Projektets resultater: 
Efter endt afvikling af procesforløbet (sommeren 2012) arbejder Humlehøj – Skolen (ex. via 
sundhedsrådet), på at sundhed/sundhedsfremme og bevægelse indarbejdes og får en central 
placering i skolens årsplaner fremadrettet (skoleåret 2012/2013 og frem) 
 
I foråret 2012 (efter endt procesforløb) afholdes et møde bestående af repræsentanter fra hhv. 
Humlehøj - Skolen, Børn og Uddannelse samt UC Syd/KOSMOS for at opsamle og debattere evt. 
yderligere tiltag for at fortsætte udviklingen af en stærk sundheds- og bevægelseskultur på skolen 
samt planlægge evaluerings/perspektiveringsmødet i efteråret 2012.   
 
Projektansvarlig: 
Videncenter for Sundhedsfremme ved University College Syd/Det nationale videncenter KOSMOS 
står for planlægning, gennemførelse og evaluering af forløbet i tæt samarbejde med både 
Sønderborg Kommunes Børn og Uddannelsesforvaltning samt Humlehøj - Skolens skoleledelse 
m.fl.  
Kontaktperson: Børge Koch, bfk@ucsyd.dk, tlf. 51 26 68 40. 

Deltagere: 
Samtlige ansatte pædagoger og lærere på Humlehøjskolen i Sønderborg 
 
Eksterne samarbejdspartnere 
Lokale idrætsforeninger 
Idrætsorganisationer (DIF, DGI Sydøstjylland) 
Lokale daginstitutioner  
Sønderborg Kommune 
SSP i Sønderborg Kommune 
 
Start- og sluttidspunkt: 
Start: 1. januar 2010 
Slut: juni 2012                                                                                                     /BFK & UPE/14.03.10 

                                                        
1 Begrebet sundhed i projektet er defineret som i Faghæftet for Sundheds- og seksualundervisning samt 
Familiekundskab, (Faghæfte 21), nemlig som et positivt begreb, hvilket betyder at sundhed både handler om fravær af 
sygdom og om fysisk, psykisk og social velvære. Sundhed er også defineret som et bredt begreb, hvilket betyder, at 
sundhed skal forstås i lyset af såvel livsstils- som levevilkårsfaktorer og at sundhedsfremmende forandringer både 
handler om at påvirke livsstil som levevilkår. 
 


