Samarbejde
mellem
forældre og
sundhedsplejen

Inden samtalerne og undersøgelserne får jeres barn
en invitation med hjem. Det er af stor betydning både
for jeres barn og for os, at I deltager i samtalen og
undersøgelsen i børnehaveklassen. I er velkomne til
at deltage i samtalerne på de øvrige klassetrin, men
dette skal aftales individuelt.
Hvis et barn viser tegn på sygdom eller dårlig trivsel, kontaktes hjemmet - efter aftale henvises der til
relevante fagpersoner.
Skal et barn f.eks. have kontrolleret hørelsen, vil
sundhedsplejersken gøre dette, når det passer ind
i hendes øvrige aftaler. I vil altid blive orienteret om
resultatet af disse undersøgelser. Vi vil bede jer
kontakte sundhedsplejersken på skolen, hvis hun
ikke må tage kontakt til jeres barn uden forudgående
aftale med jer.

Sundhedsplejen
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Sundhedsplejersken drøfter sundhedsmæssige
forhold af betydning for børnenes skolegang med
klasselæreren og samarbejder med de øvrige lærere,
skolens psykolog, talepædagog, tandlæge og den
kommunale læge. Drøftelser vedr. det enkelte barn
sker med samtykke fra forældrene.

www.sp3.dk

Samarbejde
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skolen og
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Sundhedsplejen

Sundhedsplejen på den enkelte skole varetages af
sundhedsplejersken i samarbejde med børnene,
forældrene, lærerne og andre samarbejdspartnere.
Formålet er at styrke børns sundhed og sunde
levevis ved:
 t børnene gennem skoleforløbet udvikler handleA
kompetence og bliver i stand til at tage stilling til
deres egen sundhed og til at
handle på forhold, der har betydning både for
deres egen, men også for andres sundhed
 t opspore tidlige tegn på sygdom, udviklingsA
problemer og børn, der ikke trives godt
 t yde en ekstra indsat til børn med sundhedsA
eller trivselsproblemer
 t børn, der har behov for yderligere undersøgelse
A
eller behandling, henvises til læge eller andre
samarbejdspartnere
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Servicetilbud

Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte
sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskens træffe-tider kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller til
Gentofte Kommune, Børn, Unge og Fritid 3998 4500.
Sundhedsplejerskens tilbud er en kombination af
samtaler, undersøgelser og undervisning.
Samtalerne omhandler sundhedsmæssige forhold af
betydning for barnet og børnegruppen. Afhængigt af
aldersgruppen drøftes aktuelle områder og barnets
egen oplevelse af trivsel, helbred og sundhedsvaner.
Samtalerne vil foregå enkeltvis eller i mindre grupper.
Sundhedsundervisningen foregår i samarbejde
mellem sundhedsplejersken og lærerne.
Sundhedsplejerskens tilbud afhænger af det enkelte
barns behov, men omfatter altid:
			
0. klasse: Samtale og undersøgelse
af motorik, syn, hørelse og barnet
vejes og måles
2. klasse: Samtale, synsprøve,
barnet vejes og måles
4. klasse: Samtale, synsprøve,
barnet vejes og måles
6. klasse: Samtale, synsprøve,
barnet vejes og måles
8. klasse: Samtale og undersøgelse
af syn, hørelse og den unge
vejes og måles
Efter behov tilbydes yderligere samtale og
undersøgelse.
Ved behov for behandling henvises til egen læge,
øjen- eller ørelæge.

