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Tilbudskataloget for skoleåret 2020/21 indeholder en 

vifte af spændende undervisningstilbud til 

grundskolerne i Solrød Kommune.  

Kataloget skal ses som et understøttende supplement 

til skolens øvrige indsatser. Vi ønsker med disse tilbud 

at bidrage til en tidlig forebyggende indsats og til 

generel trivsel i skolen, til gavn for elever, forældre og 

ansatte på skolerne.  

Fællesskab og motivation 

 

Tilbuddene i kataloget kan indgå som en del af 

undervisningen i skolen, herunder den under-

støttende undervisning, hvor de blandt andet kan 

medvirke til at styrke fællesskab, motivation og trivsel. 

De enkelte tilbud kan skræddersys efter behov og i 

forbindelse med specifikke kampagner i årets løb, 

tilbydes supplerende indsatser og forløb.  

Vi samarbejder med Væksthuset ved særlige 

klasseindsatser og trivselsforløb. Ud over vores 

undervisningstilbud i dette katalog, er der altid 

mulighed for at hente faglig bistand hos såvel 

sundhedsplejerskerne som konsulenterne i 

forbindelse med den daglige undervisning. 

  

Spændende tilbud 
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0.- 9.klasse:  

Skræddersyede tilbud  
Indhold:  

Ved særlige behov er det muligt at lave tilpassede 

tilbud/forløb for en given målgruppe/klasse - 

eksempelvis i forhold til mobning, mental sundhed, 

trivsel eller andre presserende problemstillinger. I 

mange tilfælde vil det være i tæt samarbejde med 

Væksthuset.  

Varighed: Afhængigt af det konkrete indhold 

Instruktører: Afhængigt af det konkrete indhold 

Kontakt: SSP eller Sundhedsplejen 

 

 

 

1. klasse:  

Trivsel i klassen  
Indhold:  

Sundhedsplejen tilbyder ”Sundhedscirkus” til alle 1. 

klasser som fast tilbud. Heri berøres emner som bl.a. 

elevernes trivsel, kammeratskab, grænsesætning og 

handlemuligheder. Ved behov for lignende tilbud på 

andre klassetrin, kontakt Sundhedsplejen.  

 

Varighed: 2-3 lektioner  

 

 

 

 

Sundhedsplejen kontakter de enkelte klasseteams 

 



 

 

2. – 9. klasse:  

Børn i familier med 

skilsmisse, misbrug eller 

andre problemstillinger  

Indhold:  

Børn og Unge Rådgivningen varetager gruppeforløb 

for børn, der oplever at være i familier med 

udfordringer af forskellig karakter ud over det 

normale – eksempelvis voldsomme skilsmisser mellem 

forældre, misbrug eller andre problemstillinger hos en 

eller begge forældre.  

Instruktører:  

Familiepsykolog og sundhedsplejerske  

Kontakt ledende sundhedsplejerske for yderligere 

oplysninger mdu@solrod.dk 

 

 

4. klasses piger:  

Trivsel og mental sundhed, 

venskaber og 

grænsesætning  

Indhold:  

Sundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogisk 

undervisning til pigegrupperne på 4. årgang. 

Undervisningen vil være tilpasset den enkelte 

pigegruppes trivsel og vil omhandle fysisk og mental 

sundhed, venskaber, etik, sprogbrug, omgangstone, 

forforståelse mellem pigerne, egne og andres 

grænser. Fast tilbud under sundhedspolitikken. 

file://///sk-gruppedrev/Ungdomsskole/SSP/Diverse%20foldere/undervisningstilbudskatalog/TILBUDSKATALOG%202019-20/mdu@solrod.dk
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Varighed: 1-3 lektioner (aftales med lærer ud fra 

pigegruppens behov)  

Instruktører:  

Sundhedsplejen  

Kontakt: Sundhedsplejen kontakter de enkelte 

klasseteam, og klasselærere er meget velkomne til at 

kontakte sundhedsplejen ved ønske om forløb. 

 

2. – 9. klasse:  

Teambuilding  

Indhold:  

Eleverne vil blive udfordret i forhold til deres evne til 

at samarbejde, til at indgå i et team og til at tænke på 

fællesskabet og de styrker, der kan hentes der. Dette 

tilbud er meget praktisk orienteret. Kan afvikles på 

skolens udearealer eller andre steder efter aftale.  

Varighed: 2 - 6 timer  

Kontakt: SSP 

 

 

 

 

 

6.-9. klasse: 

Escaperoom  

En russisk agent og hans datter er deserteret til 

England og bliver forsøgt snigmyrdet af den russiske 

efterretningstjeneste. I er CIA agenter og skal opklare 

forbrydelsen.      

Varighed: 2-3 timer  

Kontakt: SSP 

 



 

 

 

4. – 7. klasse: 

Konflikthåndtering  
Indhold:  

Eleverne tilegner sig grundlæggende viden om og 

værktøjer til at tackle konflikter i skolen og deres 

hverdag. Vi tager udgangspunkt i forskellige 

konfliktløsningsmodeller. Der indgår forumspil med 

små cases.  

Varighed: 2-4 lektioner  

Instruktører: SSP i samarbejde med klasseteamet 

Kontakt: SSP 

 

 

 

 

3. - 7. klasse: 

Cykelbanen  

Indhold:  

Det er muligt at rekvirere en cykelbane til opstilling på 

skolen til brug i forbindelse med skolernes 

cyklistundervisning. Se indhold og 

opstillingsvejledning på: 

http://www.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Om-

cykelbane/Cykelbanen.aspx  

Skolerne skal selv sørge for transport, afvikling og 

opstilling af banen. 

Kontakt: SSP 

 

 

http://www.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Om-cykelbane/Cykelbanen.aspx
http://www.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Om-cykelbane/Cykelbanen.aspx
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2. - 9. klasse:   

Digital dannelse 
Indhold: Børns digitale liv. Hvordan færdes man på 

nettet på en god måde - og hvad skal man passe på 

med? Oplæg og dialog om omgangstone, sprogbrug, 

etik/moral samt lovgivningen ved brug af elektroniske 

medier. Oplægget tilpasset det aktuelle klassetrin. 

Gode råd om brug af Emojies, chatrooms, 

privatindstillinger, onlinesikkerhed, spil m.v.  

Varighed: 2-4 lektioner  

Forældreoplæg tilbydes i forlængelse af 

klassebesøget  

Kontakt: SSP 

 

 

 

 

 

 

5. - 6. klasse: 

Legepatruljekursus  

Max. 20 elever pr. skole  

Indhold:  

Legepatruljekurset giver eleverne grundlæggende 

værktøjer til at være legepatrulje på egen skole. 

Forplejning er inkluderet.  

Varighed: 2-3 lektioner. Afvikles i uge 38 

Kontakt: SSP 

 



 

 

 

Elevmægler 

6. – 7. klasse:  
Max. 15 elever pr. skole  

Indhold:  

Elevmægleruddannelsen giver eleverne en grundig 

indføring i mæglingsrummet og klæder dem på til at 

varetage frikvartersmægling på egen skole, for de 

yngste elever. Forplejning er inkluderet  

Varighed: 5-6 timer, torsdag eller fredag i uge 38 

Kontakt: SSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

5./6. klasse og 7./8. klasse: 

Social Pejling - 

flertalsmisforståelser  

Indhold:  

Unge ser deres venner og andre unge og forsøger at 

leve op til det, de opfatter, som almindelig opførsel. 

De bruger hinanden som pejlemærker og spejler sig i 

hinanden. Ofte er de unges forestillinger om, hvad de 

andre gør forbundet med overdrivelser. Eksempelvis 

ift. de sociale medier, rusmidler og rygning. Ved at 
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arbejde med social pejling og flertalsmisforståelser 

bliver de unge bevidste om, at deres forestillinger ikke 

og fjerne et potentielt forventningspres hos de unge, 

hvilket i sidste ende er med til at mindske 

risikoadfærden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed: 4-5 lektioner  

 

Vi tilbyder 2 timers forældre/elevmøde i forlængelse 

af klassebesøget  

 

 

4. - 5. klasse: 

Pubertetsundervisning og 

kropsopfattelse  

Indhold:  

Sundhedsplejen tilbyder pubertetsundervisning til 

eleverne som fast tilbud. Emnerne vil være omkring 

den fysiologiske forandring fra barn til voksen, 

forskelle på køn, egne og andres grænser, 

kropsopfattelse og kropsbevidsthed. Oplægget 

tilbydes ud fra en viden om, at eleverne opnår en 

større mental sundhed, når de har forståelse for deres 



 

 

udvikling og det at have et positivt selvbillede. 

Varighed: 1-2 lektioner.  

Tilbuddet kan efter aftale afholdes på 4. eller 6. 

klassetrin afhængig af klassens individuelle behov. 

Kontakt: Sundhedsplejen 

 

6. klasse:  

Selvværd, sociale relationer 

og kropsopfattelse  

Indhold:  

Sundhedsplejen tilbyder sundhedspædagogisk 

undervisning til eleverne om mental sundhed,  

selvværd, selvtillid, sociale relationer, gruppepres og 

kropsbevidsthed. Oplægget tilbydes ud fra en viden 

om, at eleverne opnår en større mental sundhed, når 

de oplever at have et positivt selvbillede. Fast tilbud 

under sundhedspolitikken.  

Varighed: 3 lektioner  

Kontakt: Sundhedsplejen 

 

 

5. - 9. klasse:  

Kriminalitet  
Indhold:  

Oplæg og debat om elevernes viden om - samt 

holdninger til forskellige former for kriminalitet, 

herunder IT-kriminalitet. Konsekvenser og straffeattest 

for den enkelte unge diskuteres.  

Varighed: 2 lektioner  

Instruktører: SSP og lokalpolitiet  

Kontakt: SSP 
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7. - 9. klasse:  

Forebyggelse af rygning 

hos unge  

Indhold:  

Drøftelse af elevernes holdninger til rygning. Unge ser 

på deres venner og andre unge og forsøger at leve op 

til det, de opfatter, som almindelig opførsel. De 

bruger hinanden som pejlemærker. Ofte er de unges 

forestillinger om, hvad de andre gør, forbundet med 

overdrivelser. Eksempelvis tror de, at rygning er mere 

udbredt end tilfældet er.  

Ved ønske om klasseundervisning i forebyggelse af 

rygning kan Sundhedsplejen i samarbejde med 

Sundhedsfremme og Forebyggelse give et tilbud 

afhængig af hvilken problemstilling, der er i klassen.  

Varighed: 2 lektioner 

Kontakt: Sundhedsplejen for drøftelse af tilbud 

 

 

 

 

 

 



 

 

Supplerende muligheder: 

Undervisningsmateriale om tobak og rygning mv. 

til inddragelse i klasseundervisningen efter behov 

Liv i Lungerne 

Danmarks Lungeforening har etableret et 

internetbaseret undervisningswebsite om lunger, 

livsstil og sundhed målrettet  7.-10. klassetrin, 

www.livilungerne.dk, med tilhørende lærervejledning 

– som kan inddrages i forskellige fag (dansk, idræt, 

samfundsfag, biologi, naturfag og sundhed). 

Gå op i Røg 

Kræftens Bekæmpelse har også udviklet et tværfagligt 

undervisningsmateriale om rygning til 7.-9. klasser, 

www.op-i-roeg.dk, med tilhørende lærervejledning – 

som især kan inddrages i fagene dansk, samfundsfag, 

geografi, biologi, matematik samt sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab. 

Eleverne lærer at forklare sociale mekanismer og 

samfunds- og helbredsmæssige forhold i relation til 

rygning. De træner kompetencer til at sige fra, 

reflektere og til at kunne argumentere for eller imod 

en sag.  

Mulighed at få frivillige unge sundhedsformidlere 

ud som gæsteundervisere 

Kræftens Bekæmpelse har også i perioder tilbud om 

gratis rygeforebyggende undervisningen med frivillige 

unge sundhedsformidlere, som bookes via Kræftens 

Bekæmpelses hjemmeside (nederst på siden). 

Undervisningen har fokus på dialog og 

elevinddragelse. 

 

 

http://www.livilungerne.dk/
http://www.op-i-roeg.dk/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/unge-og-rygning/frivillige/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/unge-og-rygning/frivillige/
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9. klasse: 

Seksualundervisning og 

mental sundhed  

I 9. klasse afholdes sundhedspædagogisk 

undervisning med fokus på seksuel sundhed, 

forebyggelse af sexsygdomme, alkohol, egne og 

andres grænser samt flertalsmisforståelser for at 

eleverne kan reflektere og handle meningsfuldt derpå. 

Fast tilbud under sundhedspolitikken.  

Varighed: 3-4 lektioner  

Sundhedsplejen kontakter selv de enkelte 

klasseteams 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

SOLRØD SSP 

Solrød Kommune 

Højagervænget 23 

2680 Solrød Strand 

www.ssp.solrod.dk 

Sundhedsplejen 

Marthine Düring  

56 18 28 63  

mdu@solrod.dk  

 

Forebyggelse- og 

sundhedsfremmekonsulent  

Louise Leilund  

56 18 24 21 / 51 16 93 12 

lvl@solrod.dk  

 

SSP Solrød  

56 18 25 43  

ssp@solrod.dk  

Bo Juul Andersen  

40 41 52 34  

bja@solrod.dk  

Kasper Vest Nielsen  

29 26 52 08  

kvn@solrod.dk  

 

 

 

Vi glæder os til samarbejdet!  

 

 

Hent materialet her. 

mailto:mdu@solrod.dk
mailto:lvl@solrod.dk
mailto:ssp@solrod.dk
mailto:bja@solrod.dk
mailto:kvn@solrod.dk

