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Kriterier for helsefremmende
grunnskoler i Østfold

God helse og livskvalitet er en forutsetning for
barn og unges utvikling, læring og mestring.
Skolen er en viktig arena for å støtte og styrke
foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge
god helse hos barn og unge. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.
Med helsefremmende skoler forstår Østfoldhelsa skoler som styrker elevenes og personalets
fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus
på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk
forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.
1. Skolen legger til rette for at alle elever kan
være fysisk aktive minimum 60 minutter hver
dag
2. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i
skolen oppfylles
3. Skolen jobber aktivt og systematisk for å
fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av
sosial kompetanse, der den enkelte elev kan
oppleve trygghet, tilhørighet og mestring

4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.
5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge
skader og ulykker
6. Skolen har rutiner for samarbeid med, og
medvirkning fra, elever og foresatte
7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig og
helhetlig samarbeid med andre fagfelt og
tjenester for barn og unge
8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 % stilling pr 100 elever for barnetrinn og minst 15 % stilling pr 100 elever for
ungdomstrinnet
9. Helsefremmende arbeid er forankret i
skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyrings-systemer og arbeidsmåter
10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert
i en arbeidsgruppe med representanter for
ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere.

Kriterier for helsefremmende barnehager i Østfold 3

Veileder
Kriterier for helsefremmende grunnskoler er utviklet i prosjektet «Atten tusen timer» i Østfold
(2014 – 2016). Arbeidet er koordinert med pågående arbeid med å utvikle nasjonale kriterier for
helsefremmende barnehager og skoler.
Med helsefremmende skoler forstår Østfoldhelsa skoler som styrker elevenes fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet,
undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende skoler bidrar til utjevning av sosial
ulikhet mellom grupper i befolkningen.

Formål med kriteriene
Kriterier for helsefremmende grunnskoler i Østfold skal være en konkret og enkelt kommuniserbar beskrivelse av hva som ligger i begrepet
«helsefremmende grunnskole». Kriteriene skal
benyttes for å sikre synliggjøring, forankring og
ansvarliggjøring, og i arbeidet med å kvalifisere
skolen som en helsefremmende virksomhet.

Kvalifisering som helsefremmende
skole
Østfoldhelsa anbefaler at alle skoler i fylket jobber for å bli kvalifisert som helsefremmende
skole. Prosessen med kvalifisering som helsefremmende skole skal gi en merverdi for virksomheten.
Kvalifisering som helsefremmende skole innebærer at skolen gjennom en aktiv prosess i miljøet dokumenterer med en søknad at de oppfyller minst 80 % av kriteriene, herunder kriteriene
9 og 10.
Prosessen med kvalifisering skal skape entusiasme, også ved at elever, ansatte, ledelse og
foresatte jobber sammen med stolthet for egen
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virksomhet. To år er anslått tid for kvalifiseringsarbeidet. Skolen rekvalifiseres deretter hvert tredje
år, dersom skolen fortsatt kan dokumentere at de
er en helsefremmende virksomhet.
Styret i Østfoldhelsa sitt vedtak 27.5.2015
1. Kriterier for helsefremmende skoler med tilhørende veileder vedtas.
2. Barnehager, grunnskoler og kommuner i
Østfold oppfordres til å vedta kriteriene, og
arbeide for at barnehager og skoler blir kvalifisert som helsefremmende virksomheter.
3. Virksomheter som søker om å bli kvalifisert
som helsefremmende virksomhet må dokumentere at de oppfyller minimum 80 % av
kriteriene, herunder to utvalgte kriterier.
Forankring av kriteriene i lovverk og nasjonale
anbefalinger og føringer, samt gode tips og ideer til helsefremmende arbeid:
Grunnlaget for kriterier for helsefremmende
grunnskoler er bl.a. FNs Barnekonvensjon, Opplæringsloven, Folkehelseloven, Kommuneloven,
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler og gjeldende forskrifter og fagplaner
for grunnskolen. Det forutsettes at skolen følger
gjeldende lover og forskrifter, og er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler. I begrepet skole inkluderes også skolefritidsordningen.
Gjennom Folkehelseloven er kommuner, fylkeskommuner, kommunale tjenester og private skoler pålagt å ha fokus på «helse i alt» i sitt daglige
arbeid. Utjevning av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen er et annet av de grunnleggende prinsippene i folkehelseloven. Miljørettet
helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid
direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Kriteriene bygger på at det allerede gjøres mye
godt folkehelsearbeid i skolen. Kriteriene bidrar
til å systematisere og forankre det gode arbeidet. Ansatte med oppdatert og god kompetanse er noe av det viktigste grunnlaget for å sikre
en god helsefremmende hverdag i skolen.

Denne veilederen utdyper og forklarer kriteriesettet. Veilederen gir først en utdypende forklaring av det enkelte kriteriet, forankrer kriteriet i
aktuelt lovverk og nasjonale anbefalinger og føringer, og gir også i noen grad tips og ideer til
helsefremmende arbeid i skolen.
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1. Skolen legger til rette for at alle elever
kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag.
Allsidig fysisk aktivitet er en forutsetning for god
fysisk, psykisk og motorisk utvikling hos barn og
unge. Det er også med på å forebygge en rekke
sykdommer og helseplager senere i livet. Fysisk
inaktivitet i befolkningen er i ferd med å bli vår
tids største helsetrussel. Alt tyder på at også barn
og unge er betydelig mindre fysisk aktive enn
tidligere. Endret lekemønster og endret bruk av
fritid, som resultat av et stort og voksende tilbud
av ulike skjermaktiviteter, er sammen med økt
motorisert transport viktige årsaker til dette.
Foresatte har hovedansvaret for at barn og unge
utfordres til fysisk aktivitet, men ettersom barn
og unge tilbringer mye tid i skole og skolefritidsordning må skolen også ta en stor del av ansvaret for deres fysiske aktivitetsbehov. Sammen har
foresatte og skolen ansvar for at barn og unge er
i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.
En helsefremmende skole benytter kroppsøvingsfaget til å gi alle elever positive opplevelser
knyttet til bevegelsesglede og kroppslig læring.

minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag,
alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten bør
være variert og intensiteten både moderat og
hard. Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være
med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som
gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet. De al-

Lovverk og føringer:
Opplæringsloven § 9a. «Alle elever i grunnskoler
og videregående skoler har rett til et godt fysisk
og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel
og læring».
Forskrift til opplæringsloven §1-1a: Rett til fysisk
aktivitet «Elever på 5.-7. årstrinn skal jevnlig ha
fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Tilsammen skal dette utgjøre 76 timer innenfor 5.7. årstrinn, jf. fag- og timefordelinga. Den fysiske
aktiviteten skal tilrettelegges slik at alle elever,
uten omsyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede,
mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen»
Læreplan Kroppsøvingsfaget 2012. Formål i faget er at det skal være et allmenndannende fag
som inspirerer til en fysisk aktiv livsstil og livslang
bevegelsesglede.
Helsedirektoratet: Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting: «Barn og unge anbefales
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ler fleste bruker en stor del av dagen i ro. Barn,
unge, voksne og eldre anbefales å redusere tiden de bruker i ro eller er stillesittende. Langvarig stillesitting eller tid i ro bør unngås. Barn
og unge bør ha mulighet til regelmessige korte
pauser med lett muskelaktivitet i noen minutter».

Helsedirektoratet 2014. Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre
arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen.
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Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler § 10: «Virksomheten skal planlegges
og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile».
Tips og ideer:
Nyere forskning tyder på at barnas fysiske aktivitetsbehov er større enn tidligere antatt dersom optimal utvikling og forebygging av senere
sykdom ønskes. Derfor bør en helsefremmende
grunnskole kunne tilby minimum 60 minutter allsidig fysisk aktivitet i løpet av dagen.
Tilbudet bør være mest mulig variert og stimulere ulike fysiske, sosiale og motoriske ferdigheter.
Muligheter til aktivitet både ute og inne må
benyttes og utvikles. Det anbefales å stimulere
mest mulig til fysisk aktivitet utendørs.
Skolen har mange arenaer for å fremme mer fysisk aktivitet:
•

Kroppsøvingsfaget som skal ha fokus på allsidighet, samhandling, og ta utgangspunkt i
elevenes interesser for fysisk aktivitet

•

Valgfaget fysisk aktivitet og helse

•

Skolegården bør inspirere til allsidige aktiviteter og bevegelsesglede

•

Skoleveien der alle elever bør oppfordres til
å gå eller sykle til skolen

•

Skolefagene bør oppfordres til å bruke fysisk
aktivitet i undervisningen

Helsedirektoratet: Anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting 0-5 år.
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet
og
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-a-redusere-stillesitting
Østfold fylkeskommune: Bevegelsesglede og
matglede. Idehefte for barnehagen og SFO
http://cld.bz/xyjFJ
Oslofjorden friluftsråd: Læring i friluft
http://www.oslofjorden.org/
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2. Nasjonale retningslinjer for mat
og måltider i skolen oppfylles
Grunnlaget for elevenes kosthold legges i hjemmet, men skolen og skolefritidsordningen har en
viktig rolle. Mange spiser flere av dagens måltider på skolen. Tilrettelegging for gode måltider
og et sunt mat- og drikketilbud på skolen vil bidra til at elevene får gode muligheter til å etablere et helsefremmende og godt kosthold. Nordiske erfaringer og forskning viser at å tilby elevene
sunn mat og hindre tilgang til usunn mat/drikke
er et middel for å bedre kostholdsvanene.
Usunne levevaner hos barn og ungdom kan ha
betydning for læring. Det pågår mye forskning
som indikerer sammenheng mellom usunne levevaner og redusert kognitiv funksjon og lave
skoleprestasjoner. En ny norsk studie finner også
en slik sammenheng. I den norske studien pekte
frokost og skolemat seg ut som viktige bidragsytere til bedre skoleprestasjoner.
Mat og måltider er ikke bare næringsstoffer, men
også trivsel. Ei attraktiv kantine er en møteplass,
og et viktig bidrag til et godt psykososialt miljø.
Retningslinjer for skolemåltidet er forankret i lovverket gjennom «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» § 11, og veilederen
til forskriften.
Undervisning i ulike fag må
bidra til at elevene utvikler forståelse for at sunne levevaner og
skoleresultater henger sammen.
Ernæring er tema i fagene mat
og helse, naturfag og kroppsøving. Skoleeier må sikre at
skolen har relevant kompetanse
til å undervise i dette temaet
i de ulike fagene. En helsefremmende skole benytter faget
Mat & helse i arbeidet med
å lære elever matglede,
dannelse, kultur, tradisjon og
sammenheng mellom kosthold
og helse.

Lovverk og føringer:
Forskrift om miljørettet helsevern § 11: «Det
skal finnes egnede muligheter for bespisning
som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.
Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha
tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen».
Helsedirektoratet: Anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet: Retningslinjer for mat og måltider i skolen. (disse revideres i 2015)
Tips og ideer:
Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study. Tonje H Stea and Monica K Torstveit. BMC Public Health 2014, 14:829
Østfold fylkeskommune: Bevegelsesglede og
matglede. Idehefte for barnehagen og SFO
http://cld.bz/xyjFJ
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Helsedirektoratet og Mattilsynet: Kostplanleggeren
https://www.kostholdsplanleggeren.no/
Skolefruktordningen: Alle skoler kan benytte seg
av en abonnementsordning for skolefrukt, organisert gjennom Opplysningskontoret for frukt og
grønnsaker. Evaluering av en gratis skolefruktordning for barneskoleelever har vist at den bidrar til at elever spiser mer frukt og grønnsaker,
at høyere inntak holder seg over tid og at inntaket av usunn mat reduseres
http://www.skolefrukt.no/
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3. Skolen jobber aktivt og systematisk for
å fremme et godt psykososialt miljø som
legger til rette for medvirkning og utvikling
av sosial kompetanse, der den enkelte
elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og
mestring
Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale
miljøet og hvordan elever og ansatte opplever
dette. Alle elever i grunnskole og videregående
skole har rett til et godt fysisk og psykososialt mil-

jø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevers
læring henger tett sammen med et skolemiljø
som er helsefremmende og trivselsfremmende.
Forhold som er grunnleggende for arbeidet med
å utvikle og opprettholde et godt psykososialt
læringsmiljø er klasseledelse, positive relasjoner mellom elev og lærer, positive relasjoner og
kultur for læring blant elevene, godt samarbeid
mellom skole og hjem og god ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.
En helsefremmende skole prioriterer det holdningsskapende og trivselsfremmende arbeidet
og legger vekt på den positive
vekselvirkningen mellom et godt
psykososialt skolemiljø og et
godt læringsmiljø.
Elevenes læringsmiljø i en helsefremmende skole tilrettelegges
for at hver enkelt elev skal oppleve trivsel, trygghet og mestring,
og føle at de duger. Den enkelte
eleven skal oppleve tilhørighet
og inkludering i egen klasse og
på egen skole, og ha et skolemiljø fritt for mobbing og krenkende
atferd. Brudd på retten til et godt
læringsmiljø blir oppdaget og
håndtert på en effektiv måte på
en helsefremmende skole.
Lovverk og føringer:
Opplæringsloven § 9a: «Alle elever i grunnskoler og videregående
skoler har rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring».
Opplæringsloven § 9a-4: Systematisk arbeid for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet (internkontroll)
Lov om folkehelsearbeid. «Helse i
alt» er et overordnet mål for skolens virksomhet.
Forskrift om miljørettet helsevern
i barnehager og skoler § 12: «Virksomheten skal fremme trivsel og
gode psykososiale forhold».

Tips og gode ideer:
Utdanningsdirektoratet om klasseledelse:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Klasseledelse/
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger:
http://laringsmiljosenteret.uis.no/

4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig
debut og bruk av rusmidler og tobakk
Med «tobakksbruk» menes bruk av alle typer tobakk, røyk, snus, skråtobakk o.a. I det tobakksforebyggende arbeid er det særlig viktig å hindre
nyrekruttering av tobakksbrukere. Ungdomsårene er en periode der mange utsettes for røykedebut, særlig er overgangsperioden mellom
ungdomsskole og videregående skole utsatt.
En stor internasjonal undersøkelse i 2013 viste at
åtte av ti 15-åringer hadde smakt alkohol minst
en gang, og at to av tre hadde vært beruset
minst en gang. Overgangen fra ungdomsskole
til videregående skole og tiden i videregående
skole er en viktig periode for å etablere ungdoms alkoholvaner. Alkohol er det klart største
rusmiddelproblemet i Norge, både blant elever
og i befolkningen totalt sett. En marginal andel
av ungdom benytter illegale rusmidler eller dopingmidler. Denne andelen ser ikke ut til å øke i
ungdomsmiljøene.
Skolen er en viktig arena for å jobbe med holdninger og atferd til tobakk og rusmidler. Det er
også et mål med det tobakks- og rusforebyggende arbeidet på skolen at elever tilegner seg
holdninger og atferd som setter dem i stand til å
ta gode valg for seg selv, også på fritiden. Skolen må ha tydelige og felles regler og rutiner for
hvordan man forholder seg til elever som man
antar at har eller er i ferd med å utvikle et rusproblem, eller som kommer ruset på skolen.
Ansatte ved skoler har et særskilt ansvar som
rollemodeller. Arbeidsgiver har derfor i medhold av sin styringsrett anledning til å pålegge
de ansatte å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden.
For helsefremmende skoler må alle ansatte som
har elevkontakt i løpet av skoledagen ikke bruke
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tobakk i skoletiden. Kommunen får utvidet sitt
tilsynsansvar til også å føre tilsyn med forbudet
mot røyking på skolenes uteområder, samt med
forbudet mot tobakksbruk i skoletiden for elevene. I det daglige vil det være rektor som har ansvar for å håndheve forbudet.

5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge sykdom, skader og ulykker

Det er kommunen som har ansvar for rusmiddelpolitikken, slik som salgs- og skjenketider, antallet salgs- og skjenkesteder og for samarbeid med
politiet om å skape gode lokalsamfunn. Målet for
rusmiddelpolitikken er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltindividet,
tredje part og samfunnet.

Barn og unge er i en konstant opplæringssituasjon og det er mange aktiviteter de ikke behersker. Barn og unges mulighet til å ha innflytelse
på sine fysiske omgivelser er ofte små. Det pålegger derfor skolen et særskilt ansvar for å sikre
at både opplæringen og det fysiske miljøet i skolen forebygger skader og ulykker.
Skolen må i sitt arbeid med å forebygge skader
og ulykker ikke eliminere elevenes muligheter til
kroppslig og annen læring som bidrar til å flytte
grenser for eleven.

Lovverk og føringer:

Lovverk og føringer:

Lov om vern mot tobakksskader § 12. Røykeforbud i lokaler og transportmidler. Fra 1. juli 2014
gjelder følgende endring i tobakksskadeloven.
Tobakksbruk er forbudt i barnehagers og skolers
lokaler og uteområder § 26 og 27. Elever ved
grunnskoler og videregående skoler skal være
tobakksfrie i skoletiden.
Opplæringsloven § 3-7. Ordensreglement og
liknande. «Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte skolen».
Alkoholloven § 1-7d: «Kommunen skal utarbeide
en alkoholpolitisk handlingsplan».

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 3-3. «Kommunen skal ved ytelse av helse- og
omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og
veiledning».
Opplæringsloven § 9a-2 og § 9a-4.

Tips og ideer:
FRI er et program som er vist at har god effekt på
å få ungdomsskoleelever til å la være å begynne
å røyke.
www.fristedet.no
Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/
rusmiddelforebyggende-arbeid-i-skolen/
Støttemateriell for bruk i skolen. Rusmiddelforebyggende arbeid, forslag til læringsaktiviteter:
http://skole.forebygging.no/Stottemateriell-Rusforebyggende-arbeid-i-skolen---forslag-til-laringsaktiviteter/
Örebro-modellen:
http://pedagog.orebro.se/orebromodellen/

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler § 14: «Virksomheten skal planlegges
og drives slik at skader og ulykker forebygges.
Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene
og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever».
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler § 15: «Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig
plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle
ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares
og hvordan førstehjelp ytes».
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler § 17: «Virksomheten skal planlegges og
drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig».
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6. Skolen har rutiner for samarbeid med,
og medvirkning fra elever og foresatte
Det er foreldrene som har ansvaret for barns
oppdragelse og dannelse. Dette prinsippet er
nedfelt i Barnekonvensjonen og i Barneloven.
Lovverk og føringer:
Opplæringsloven § 13-3d. Plikt for kommunen
og fylkeskommunen til å sørge for foreldresamarbeid. «Kommunen og fylkeskommunen skal
sørge for samarbeid med foreldre, tilpasset
grunnskolen og videregående opplæring. Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta hensyn
til lokale tilhøve».
Opplæringsloven § 11 om organer for brukermedvirkning i skolen: 11-1 samarbeidsutvalg,
11-1a skolemiljøutvalg, 11-2 elevråd og 11-4 foreldreråd.

7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig
og helhetlig samarbeid med andre fagfelt
og tjenester for barn og unge
Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at
barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig
tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling,
kreves det at skolen samarbeider med andre
tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Samarbeid mellom barnehage, barnetrinn,
ungdomstrinn og videregående skole er sentralt,
for å sikre effektiv overgang og skolestart. Både
foreldre og skole kan ha behov for å samarbeide
med ulike hjelpeinstanser.
Lovverk og føringer:
Opplæringsloven forankrer samarbeidet mellom
skolen og andre fagfelt og tjenester for barn og
unge: § 15-1 fastslår at skolen omfattes av forvaltningsloven, § 15-3 beskriver opplysningsplikt
til barneverntjenesten, § 15-4 tilsvarende for sosialtjenesten og § 15-5 plikt til å delta i utarbeiding
av individuell plan.
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-2. «Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal
kommunen blant annet tilby helsefremmende og
forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i
skole og helsestasjonstjeneste».
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 3-4. «Kommunens ansvar innebærer plikt til
å legge til rette for samhandling mellom ulike
deltjenester innad i kommunen og med andre
tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby
tjenester omfattet av loven her».
Folkehelseloven § 7: «Kommunen skal iverksette
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold
som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske
og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen
kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom».

8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden i minst 30 % stilling pr 100 elever
for barnetrinnet og minst 15 % stilling pr
100 elever for ungdomstrinnet
Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste
i kommunen, som gjennom sin forskrift har et
forpliktende samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten har primært et «friskfokus» og helsefremmende fokus, men skal også ha fokus på å
avdekke skjevutvikling eller barn og unge i risiko.
Skolehelsetjenesten er en viktig arena for tidlig
intervensjon, og har kompetanse på å fange opp
signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik.
Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for
barn og ungdom gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen, fremme barns
og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø og bidra

til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk
arbeidsmiljø i skolen. Videre er formålet med tjenesten å bidra til en mer helsefremmende livsstil
i målgruppene. Skolehelsetjenesten er elevenes
bedriftshelsetjeneste.
Lovverk og føringer:
Forskrift om kommunenes helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, §1-1: «Formålet med forskriften
er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader».
Helsedirektoratet: IS-1798 «Utviklingsstrategi for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten» lanserer
begrepet normtall for funksjoner i skolehelsetjenesten.

Tips og ideer:
Tips til samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten:
• Formalisert tverrfaglig samarbeid, med faste
tverrfaglige møter
• Samarbeid om gjennomføring av psykisk helseprogrammer
• Samarbeid om fraværsoppfølging av elever
med bekymringsfylt fravær
• Representasjon fra skolehelsetjenesten inn i
skolemiljøutvalget
• Samarbeid om mobbeforebyggende (manifest mot mobbing) og rusforebyggende tiltak
• Samarbeid om generelt helsefremmende tiltak, felles årshjul for skole og skolehelsetjenesten

Foto: Shutterstock

Kriterier for helsefremmende barnehager i Østfold 15

9. Helsefremmende arbeid er forankret i
skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyringssystemer og arbeidsmåter
Helsefremmende arbeid skal være del av det
systematiske arbeidet og prege skolens arbeid i
det daglige. Det helsefremmende arbeidet bør i

Foto: Studio CB
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minst mulig grad være preget av enkelttiltak og
happenings, men må være forankret skolens ordinære arbeidsoppgaver og arbeidsmåter. Forankring må skje i alle ledd: elever, ansatte og
ledelse. Det helsefremmende arbeidet i skolen
skal være kunnskapsbasert. Skolen evaluerer seg
selv jevnlig.

Med styringsdokumenter menes bla. vedtekter,
virksomhetsplan, årsplan, periodeplaner, plan for
evaluering av virksomheten og plan for kompetanseheving. De ansattes kompetanse skal sikre
en god helsefremmende hverdag. Det helsefremmende arbeidet evalueres jevnlig.
Med kvalitetsstyringssystemer menes det

systemet som virksomhetens eier benytter for
kvalitetsstyring og kvalitetsutvikling i virksomheten. Dette vil være forskjellig i de ulike kommunene. Kvalitetsstyringssystemet bør sikre at
virksomheten rapporterer på helsefremmende
arbeid og måloppnåelse knyttet til dette.
De ansatte i skolen er gode rollemodeller for
barn og unge i deres utvikling og læring. Helsefremmende skoler er også et godt sted for de
ansatte å jobbe.
Lovverk og føringer:
Opplæringsloven § 9a-1: «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt
fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring».
Opplæringsloven § 9a-4: «Skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å
fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene.
Skoleledelsen har ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette. Arbeidet skal gjelde det
fysiske så vel som det psykososiale miljøet».
Lov om folkehelsearbeid § 4. «Kommunen skal
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de
oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting». «Helse i alt»
er et overordnet mål for kommunen, inklusiv skolens virksomhet.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler § 1: «Forskriftens formål er å bidra til
at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og
skade».
Formålet med forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler er å sikre at elevenes arbeidsmiljø ivaretas. Formålsparagrafen
understreker betydningen av at barn og unges
arbeidsmiljø på en aktiv måte skal virke positivt
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og fremmende på helse og trivsel og ikke bare
holde negative miljøeffekter i sjakk. Den innebærer videre at helsefaglig kompetanse involveres sammen med teknisk-, pedagogisk- og planfaglig kompetanse når skolen planlegges, drives
og vedlikeholdes.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler plasserer ansvar for miljørettet helsevern hos leder og eier av virksomheten. Forskriften har en rekke bestemmelser om miljørettede
forhold, som bl.a. utforming av uteområde, muligheter for aktivitet og hvile, måltid, psykososiale forhold, sikkerhet og helsemessig beredskap,
inneklima og luftkvalitet. Det er kommunen som
fører tilsyn med at virksomheten oppfyller kravene i forskriften, og godkjenner virksomheten.

10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning,
samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere

Helsedirektoratet: Helse og miljø i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler.
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljoog-helse-i-skolen/Sider/default.aspx

Lovverk og føringer:
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Folkehelsearbeid er tverrfaglig arbeid som best
utøves i samarbeid mellom flere instanser. Forslag til sentrale representanter i skolens folkehelsegruppe er elevrådsleder, representanter
for de ulike årstrinn, skolens ledelse, fagleder
kroppsøving, helsesøster og vaktmester. Folkehelsegruppen bør være forankret i et av skolens
medvirkningsorgan. Skolemiljøutvalget kan gjerne være skolens folkehelsegruppe.

Opplæringsloven § 9a-5: «Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik
ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette
for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna».
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