
	

 

  
 
 

SUNDHED 
 
Sundhed er vigtig for elevernes trivsel og for deres evne til at lære. 
Munkebjergskolen arbejder med sundhed på mange fronter og arbejdet 
prioriteres højt. Sundhed handler blandt andet om: 
 
Kost 
Forældrene har ansvar for, at deres børn har fået morgenmad, når de møder 
på skolen og at de – i løbet af skoledagen – får nok at spise til at kunne holde 
dampen oppe. Skolens café tilbyder et udvalg af grøntsager, frugt, brød og 
drikkevarer. Vi har fokus på at videreudvikle caféen, så den i højere grad 
giver eleverne mulighed for et eller flere sunde måltider hver dag. Tilbuddet 
er mest et supplement til en sund madpakke. Vi har ikke en kantine, hvor 
eleverne samles og spiser. Derfor er det op til elever og lærere/pædagoger 
at skabe gode spisesituationer blandt eleverne i deres egne klasser. 
 
Søvn 
Alle elever møder friske og veludhvilede.  
 
Motion 
Undervisningen i idræt bør indeholde muligheder for, at alle elever får 
mulighed for fysisk aktivitet mindst 2 timer hver uge. Derudover bør 
bevægelse og sundhed inddrages i undervisningsforløb så ofte som muligt. 
Vi opfordrer til, at forældre sørger for, at deres børn cykler eller går i skole. 
Klassens kontaktforældre kan evt. arrangere ”gå-busser”, hvor mindre elever 
mødes og går samlet i skole. 
 
Rygning 
Skolens matrikel er røgfri for elever, forældre, besøgende og medarbejdere. 
Vi opfordrer til, at elever ikke ryger – heller ikke uden for skolens matrikel. 
Hvis en af skolens medarbejdere opdager, at en elev ryger, orienteres 
forældrene altid. 
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Frisk luft 
Disse regler gælder for elevernes ophold i frikvartererne: 
 
0.-3. klasse: Eleverne opholder sig ude i alle frikvarterer. Hvis vejret er meget 
dårligt, kan læreren beslutte, at eleverne må blive inde. 
 
4.-6. Klasse: Eleverne opholder sig ude i 10-pausen og eleverne må opholde 
sig ude eller inde i spisepausen.  
 
7.-9. klasse: Eleverne må opholde sig ude eller inde i frikvartererne. Eleverne 
må forlade skolen i frikvartererne, hvis der foreligger en forældreunderskrift. 
 
Rene omgivelser 
Skolen bliver rengjort efter kommunens retningslinjer via en central 
rengøringsordning. Som supplement bør alle forældre og elever være 
opmærksomme på at holde rent i klassen, gangarealer, toiletter og 
udeområder. 
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