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Referat fra møde i Sundhedsrådet d. 10. marts 2021 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Birgit er ordstyrer på dagens møde 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
Referat fra sidste møde blev godkendt  

 
3. Skolechef Birgit Lise deltager på mødet, hvor omdrejningspunktet er 

trivsel i skolen 
Baggrund: 
I forbindelse med evaluering af skolestrategien har Sundhedsrådet diskuteret 

trivsel i grundskolen. En henvendelse om indsatsen for børn i mistrivsel og 

unge, der ikke får afgangseksamen, er sendt til Børne- og skoleudvalg samt 

forvaltning. (Vedlagt) Undersøgelser viser, at mange kommuner ikke giver de 

tilbud, som reglerne foreskriver. Hvordan er situationen i Albertslund?  

Øvrige fokuspunkter er: 

Bevægelse i skoledagen, sund kost, tid til den enkelte elev, stabile voksne, 

tests, trivselsindsatser i klasserne, støtte til sårbare elever, øget inddragelse af 

forældrene, “sportstrappe” i samarbejde med idrætsforeninger. 

Hvis man har mulighed for det, opfordres man til at spørge i sit netværk, 
hvordan man oplever trivslen på skolen. Det er også en mulighed at skrive ud 
til kontakt-/trivselsforældrene i den enkelte klasse på skolerne.  
 
Birgit Lise holder oplæg ud fra PP-præsentation. Vedhæftet i mailen.  
Efter oplægget følger en drøftelse.  
  
Nedslag i drøftelse: 
Skoleværing: omhandler elever med angst, men også mobning og mistrivsel i 
skolen. Skolerne har anti-mobbe-strategier og er meget opmærksomme på 
mobning.  
 
Fravær i Albertslund: data findes både på klasseniveau og på skoleniveau. 
Elever har ret til sygeundervisning, hvis der er en grund til at barnet ikke er i 
skole. 
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Der er udarbejdet en Indeklimastrategi i Albertslund, hvor bygninger er 
gennemgået. Hvis der er konkrete eksempler/bekymringer vil Birgit Lise gå 
videre med det.  
 
Indsatser i PPR: Lettere behandling under PPR sker i samarbejde med skole og 
forældre. Fokus på at sætte ind tidligt i skolekontekst og familie.  
 
Bevægelse: Hører ind under den motiverende og varierende skoledag. 
Svendborg Kommune har haft stor succes med at integrere bevægelse i 
skoledagen.  
Bevægelse har betydning for trivsel og læring 
Sportstrappen og Børne Liv i Sund Balance er en indsats med fokus på 
bevægelse.  
 
Børn- og skoleudvalget: 
Optaget af problematikker vedr. Trivsel, læring, faglighed.  
Slides fra oplæg i dag kommer på som orientering til udvalget 
 
Udvalget fokuserer på: 
Fokus på indeklima i samarbejde med Realdania  
Børne Liv i sund balance 
Stærke valg 
Evaluering af skolestrategi og opstart af tænketank. Mål skal omsættes i 
praksis. 
Børnepolitik, som kommer omkring specialområdet og skoleværing 
Overgange for unge blandt andet ifbm. AMC 
Progression – fokus på trivsel, læring og faglighed  
Bevægelse og mere bevægelse ind i skoledagen 
 
4. Opsamling på drøftelse – Hvad nu? 
Sundhedsrådet drøfter hvordan de kommer videre med arbejdet: 
Evt. interview med AP, som er en måde at gå i dialog med borgerne på. Tine og 
Birgit drøfter videre om kontakt til AP.  
 
Britta: PGU uddannelse – følge med i det.  
 
Sportstrappe for større elever. Hvilke muligheder er der her? 
Der ses særligt et frafald fra fritidsaktiviteter blandt mellemtrin og udskoling 
Lasse fortæller, at det også er noget Idrætsrådet har foreslået skolerne, at 
være obs på. 
 
5. Fokus på ensomhed blandt borgere i Albertslund  
Status på arbejdet med ensomhed 
Paw fortæller, at der muligvis kan sættes en ny dato på 
ensomhedskonferencen. 
§17,4 Temaudvalget Sundhed arbejder med ensomhed og overgange i livet. 
Ifbm udmøntning af sundhedspolitikken har SUS efterspurgt en handleplan på 
ensomhed, som forvaltningen udarbejder.  
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6. Aktuelle kommunalpolitiske sager mm 
Følg venligst med i Albertslundposten og via kommunens hjemmeside.  
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/  

 
Paw: Undersøgelse af tid visiteret til besøg i hjemmet. Der kommer et notat 
omkring tidsforbruget. Der kommer en opfølgning.  
 
7. Nyt fra sundhedsområdet 
Der er blevet oprettet en lokal Smitteopsporingsenhed i Albertslund. Enheden 
bistår Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing. Arbejdet består i at 
kontakte de borgere, som styrelsen ikke får kontakt til. Vi har pt gode 
erfaringer med at få kontakt til borgerne, der også responderer positivt på 
kommunens henvendelse. 
Enheden består aktuelt af en koordinator og 5 medarbejdere.  
 
’Hvordan har du det’ Spørgeskema. Den indhentede data benyttes i de 
kommende sundhedsprofiler.  Måske har du fået et spørgeskema i din e-boks? 
Som kommune anvender vi data til at planlægge vores sundhedsarbejde, 
herunder fokusområderne i Sundhedspolitikken. Vi er derfor afhængig af, at 
borgerne besvarer spørgeskemaerne. Som led i promoveringen skal jeg spørge 
om en af jer i Sundhedsrådet har lyst til at få lavet en lille film/billede, som vi 
kan lægge på facebook, Instagram? Birgit og Paw vil gerne være med til at 
promovere Sundhedsprofilen.    
 
Lær at tackle angst og depression + lær at tackle hverdagen som pårørende 
tilbydes nu som online forløb  
 
Fra 31. juli 2021 træder ny lovgivning om røgfri skoletid i kraft på alle 
ungdomsuddannelser. Det betyder, at elever ikke må ryge, dampe, tage snus 
eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller 
uden for matriklen. De samme regler trådte i kraft for grundskoler, kostskoler 
og efterskoler 1. januar 2021. 
 
Frivilligcenter Albertslund er blevet forankret under Sundhed, Pleje & Omsorg. 
Dette giver god mening, da vi har mange fælles tråde ift. arbejdet med mental 
sundhed, som er med til at skabe synergieffekter og styrke brobygningen. Der 
er kommet en ny bestyrelse og ledelse, hvilket har givet anledning til, at 
nytænke Frivilligcenteret. Nye tiltag er blandt andet Bisidder-korps og 
fællesskabsstafetten 2020 mfl. I 2020 lykkes det Frivilligcenter Albertslund at 
fonde ca. 1. mio. kr.     
 
8. Eventuelt  
Pårørenderådgiver Lene ønsker at deltage på næste møde i Sundhedsrådet og 
fortælle om sit arbejde. Lene inviteres til først del af mødet den 19. april.   
 
Kommende dagsordens punkter: 
Paw: Tilskud til sociale foreninger. Paw kunne godt tænke sig at rejse emne på 
et kommende møde. Midlerne skal opsættes til virkelighed 
Foreningspris og ildsjælepris skal uddeles i år.   
 

https://albertslund.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Steffen: Grøn dag 2021. Afholdes det?  
 
Tine: Den nationale pulje til udmøntning af midler til trivselsfremmende 
aktiviteter.  
 
9. Kommende møder 2021 
Næste møde er mandag den 19. april kl. 17-19.  
 
 


