
 

 

 

 
 

 

 

Sundhedsplejen 
Information til forældre med skolebørn 



 

 

 

Skolesundhedsplejersken er en uddannet sygeplejerske med en specifik vi-

dereuddannelse og erfaring i arbejdet med børn og deres familier. 

 

Skolesundhedsplejen skal i henhold til Sundhedsloven tilbyde sundheds-

fremmende og forebyggende ydelser til alle kommunens skolebørn. Formålet 

med Skolesundhedsplejen er: 

• At børn og unge gennem forskellige tilbud gradvist bliver i stand til at 

forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed. 

• At tilbyde undersøgelser, der opsporer sygdom og/eller fejludvikling og 

henvise til udredning og eventuel behandling. 

• At opspore børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov og yde en 

forstærket indsats over for disse i samarbejde med andre faggrupper. 

 

Nedenfor ses en samlet oversigt over tilbuddet fra Skolesundhedsplejen i    

Albertslund Kommune: 

 

0. klasse Indskolingsundersøgelse 

1. klasse Samtale og undersøgelse 

2. klasse Sundhedspædagogik (undervisning) 

3. klasse Sundhedspædagogik (undervisning) 

4. klasse Screening af højde og vægt 

5. klasse Pubertetsundervisning 

6. klasse Samtale og undersøgelse 

7. klasse Sundhedseksperimentarium 

8. klasse Udskolingsundersøgelse 

9. klasse Seksualundervisning 

Alle årgange Behovssamtaler/-undersøgelser 

 

Forældre deltager som udgangspunkt kun i 0. klasse og 1. klasse. Derefter vil  

forældredeltagelse være baseret på et individuelt skøn.  
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Samtykke 

Skolesundhedsplejen indhenter samtykke til behandling af dit barns data og 

personoplysninger. Samtykkeerklæringen sendes ved skoleårets start ud til 

alle 0.-klassesforældre samt løbende til nye forældre på øvrige årgange.  

 

Samtykkeerklæringen er vigtig for Skolesundhedsplejens arbejde.  

 

Samtykkeerklæringen er gældende for hele skolegangen og skal udfyldes on-

line af en forældremyndighedsindehaver på Sundhedsvejen.dk. 

Uden en udfyldt samtykkeerklæring må Skolesundhedsplejen ikke se barnet  

til løbende samtaler og undersøgelser – og barnet må ikke deltage i Skole-

sundhedsplejens aktiviteter i klassen. 

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte sundheds-

plejersken på dit barns skole, eller ved at henvende dig på Sundhedsplejens 

hovednummer: 43 68 66 70. 

Journal 

Skolesundhedsplejen har journalføringspligt, og der føres derfor elektronisk 

journal på alle børn, indtil de forlader folkeskolen. Du kan tilgå dit barns 

journal på: Sundhedsvejen.dk. 

 

Journalen dokumenterer sundhedsplejerskens indsats, observationer og un-

dersøgelser af barnet, samt sundhedsplejerskens eventuelle rådgivning, vej-

ledning, henvisninger og oplysninger om familie-/sundhedsforhold. 

 

Har du problemer med at tilgå journalen, eller har du spørgsmål til denne, 

kan du kontakte Sundhedsplejens hovednummer på telefon: 43 68 66 70.  

Håndtering af data 

Du kan læse om Skolesundhedsplejens håndtering af dit barns data og per-

sonoplysninger på hjemmesiden: albertslund.dk/sundhedsplejen. Se under 

punktet ”Barnets journal”.

http://www.sundhedsvejen.dk/
http://www.sundhedsvejen.dk/
http://www.albertslund.dk/sundhedsplejen


 

 

Kontakt 

Se nedenfor, hvem der er skolesundhedsplejerske på dit barns skole, og hvor-

dan du kommer i kontakt. 

 

Egelundsskolen Dorthe Mulvad & Sara Calmann-Hinke 

Herstedvester Skole Malene Rosenstand & Anne-Mette Ramsgaard 

Herstedøster Skole Michala Flacheberg, Lisbeth Johanning & Gitte Skjødt 

Herstedlund Skole Tina Kirud, Lene Bendtsen & Maria Skovborg 

Albertslund Lilleskole Mia Tøttrup 

Brøndagerskolen Suzanne Agerholm 

Ungecenteret Suzanne Agerholm & Lene Bendtsen 

 

Find kontaktoplysninger på den enkelte skolesundhedsplejerske på Sund-

hedsplejens hjemmeside: albertslund.dk/sundhedsplejen. 

 

Skolesundhedsplejerskerne kan også kontaktes via sikker skriftlig kommu-

nikation på AULA eller Sundhedsvejen.dk. 

Andre funktioner 

Udover arbejdet med skolebørnene har sundhedsplejersken også en konsu-

lentfunktion på skolen, hvor hun deltager i tværfagligt samarbejde og bistår 

skolen i spørgsmål og problemstillinger omkring hygiejneforhold. 

 

 

Udarbejdet i 2022 til skoleåret 2022/2023 

 

 

 Sundhedsplejen 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Løvens Kvarter 17, bygning A 

2620 Albertslund 

+45 43 68 66 70 

sundhedsplejen@albertslund.dk 

www.albertslund.dk/sundhedsplejen 

http://www.albertslund.dk/sundhedsplejen
http://www.aula.dk/
http://www.sundhedsvejen.dk/

