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1. Indsatsområde  
Mad og måltid, fysisk aktivitet samt overvægt.  

 

2. Udgangspunkt   

Det lovbestemte arbejde med forebyggelsespakkerne  
 

3. Målgruppe  
Dagtilbud  
 

4. Formål  
At fremme en sund livsstil igennem læring og dannelse 

med fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet samt 
forebyggelse af overvægt 

 

5. Mål  

Ifølge dagtilbudsloven defineres en ramme for 
sundhedspædagogiske aktiviteter igennem de 
pædagogiske læreplaner. 

 
Personalet spiller en vigtig rolle i børns udvikling af en 

sund livsstil. 
 
Mad og måltid: 

 
Skabe rammer der understøtter og fremmer: 

-børns mad mod og madglæde 
-børns viden og glæde ved madlavning, smag og sunde 

måltider 
-et godt spisemiljø 
-børns deltagelse i det praktiske omkring måltidet 

-adgang til koldt drikkevand hele dagen 
 

Personalet er vejledende i.f.t børns kost med 
udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger, se link 
”alt om kost” 

 
Fysisk aktivitet: 

 
Skabe rammer der understøtter og fremmer: 
-børns kropforståelse og kroppens formåen 

-at uderummet tænkes ind i de daglige pædagogiske 
aktiviteter 

-børns bevægelsesglæde 
-identificering af mindre aktive børn 
-børns motivation for at bevæge sig 

 
 

Forebyggelse af overvægt: 
 
-Vi har et vedvarende fokus på mad og måltider samt 

fysisk aktivitet. 
-vi har tidlig fokus på begyndende overvægt 

-åben dialog med forældrene 
-inddragelse af eksterne samarbejdspartnere 



6. Evaluering og 
kvalitetssikring 

 
Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsen anbefalinger 

 
Årlige pædagogiske tilsyn 

 
Løbende evalueringer af de lokale handleplaner 

 

7. Forventet start- og 
sluttidspunkt 

 

 
Permanent  

8. Handleplan 

 
 

  

Der skal udarbejdes lokale handleplaner i de enkelte huse 
som skal uddybe hvordan vi arbejder med de 

overordnede mål (punkt 5) 
 
Inspiration til handleplan, se  

www.altomkost.dk 
www.måltidspartnerskab.dk 

www.sundkom.dk 
 

9. Samarbejdspartnere  

Forældre, forældreråd og forældrebestyrelsen 
 
Sundhedsplejen 

Motorikkonsulent 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.altomkost.dk/
http://www.måltidspartnerskab.dk/
http://www.sundkom.dk/


1. Indsatsområde  
Mental sundhed  

Trivsel, børnemiljøvurdering, stresshåndtering 
og sygefravær.  

 

2. Udgangspunkt   

De lovbestemte forebyggelsespakker 
 

3. Målgruppe  
Dagtilbud  
 

4. Formål Børn 
At arbejde målrettet med og fremme kognitiv, 

emotionel og social udvikling. Det drejer sig om at 
skabe fællesskaber hvor alle børn har et 

tilhørsforhold, adgang til fortrolige voksne, 
udviklingsmuligheder, og hvor der ikke foregår 
mobning. 

 
Medarbejdere 

At reducere stress og sygefravær ved at fremme 
trivsel  for alle ansatte i Område Stenløse.  

 

5. Mål Børn 
Målet er at skabe et godt børnemiljø med fokus på 

fysisk, psykisk og æstetetisk børnemiljø, som 
understøtter og fremmer læring, trivsel og dannelse 

af såvel det enkelte barn som for 
børnefællesskaber. 

 
Medarbejdere 
At skabe og vedligeholde et godt psykisk 

arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde 
 

6. Evaluering og 
kvalitetssikring 

Årlige pædagogisk tilsyn 
MUS 

APV 
BMV 
Løbende fokus på trivsel og arbejdsglæde på 

personalemøder 
Gensidigt forpligtende samarbejde med AMR, OTR 

og MED 
 

7. Forventet start- og 
sluttidspunkt 

 

 
Permanent fokus  

8. Handleplan 
 

 

Børn 
Udarbejdelse af BMV 1 gang årligt i forbindelse med 

pædagogisk handleplan i det enkelte børnehus. 
Fokuseret indsats på gode relationer i 

børnefællesskaberne for herigennem at skabe et 
inkluderende og anerkendende børnemiljø. 
Medarbejdere 

Der skal udarbejdes lokale handleplaner der følger 
Egedal Kommunes retningslinjer for sygefravær, 

stresshåndtering og mobning 



9. Samarbejdspartnere  
AMR 

OTR 
Pædagogiske konsulenter 

Kommunens HR afdeling 
 

DCUM 
 
www.voksenmobningnejtak.dk 

www.egenettet.dk 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.voksenmobningnejtak.dk/
http://www.egenettet.dk/


1. Indsatsområde Hygiejne  
 

2. Udgangspunkt  De lovbestemte forebyggelsespakker  
 

3. Målgruppe Dagtilbud  
 

4. Formål At højne trivsel samt nedbringe sygefravær hos børn 
og personale. 

 
At sikre børnenes fysiske børnemiljø i forhold til 

hygiejne. 

5. Mål Det er vores mål, at der i alle daginstitutioner 

indarbejdes gode rutiner i forhold til at understøtte 
den gode hygiejne og at børnene fra de er helt små 
tillægger sig gode vaner. De skal hjælpes og 

opfordres til at opnå en forståelse for egen hygiejne.  
 

Det er vigtigt, at forældre bliver medinddraget i den 
daglige hygiejne omkring eget barn samt den 
generelle hygiejne i daginstitutionerne. 

 

6. Evaluering og 

kvalitetssikring 

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger samt vejledninger 
 

Årligt hygiejnetilsyn 
 
Sygefraværsstatistik for personalet 

7. Forventet start- og 
sluttidspunkt 

 

Permanent  

8. Handleplan 

 
 

I område Stenløse vil vi understøtte en god hygiejne 

på følgende måde: 
 

Overordnede hygiejneforanstaltninger: 
 

 Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens- 

og Statens serum instituts vejledninger. 
 Der foretages et årligt hygiejnetilsyn af 

kommunens sundhedsplejersker i alle 
institutioner. 

 Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i 

området beskæftiger sig min. 1 gang årligt 
med hygiejne. 

 Det er den daglige leders ansvar i samarbejde 
med AMR, at personalegruppen løbende 
opdateres om ny viden samt tiltag. 

 Det enkelte forældreråd kan arbejde med 
fokus på hygiejne og dermed bakke op om 

gode vaner hos børn og forældre, der færdes i 
daginstitutionerne. De kan fx inddrages i 

fastsættelse af skærpede principper omkring 
hygiejne i forbindelse med sejlivede 
infektioner som diarré eller opkast i en større 

gruppe af børn og personale. 
 

 



Håndhygiejne: 
 

 I alle områdets institutioner er der dagligt 
fokus på håndhygiejne. Personalet arbejder 

løbende med at sikre, at alle børn vasker 
hænder samt børnenes motivation for egen 

hygiejne. Det sker ved i perioder at arbejde 
med fokus på håndvask, synge vaske-hænder-
sange og lave scienceforsøg. 

 Der forefindes håndsprit i alle institutioner til 
personalets samt forældres brug. 

 
Smitsomme sygdomme: 
 

 Ved smitsomme sygdomme i institutionen 
informeres forældre vha. opslag eller på 

egebørn. Alle institutioner anvender 
Sundhedsstyrelsens vejledning ”Smitsomme 
sygdomme hos børn og unge” i forhold til at 

vurdere om barnet kan modtages i 
daginstitutionen. Vejledningen kan 

downloades her 
 Der tages udgangspunkt i barnets almene 

tilstand, når personalet vurderer om barnet er 

frisk nok til at kunne deltage i institutionens 
daglige rutiner. Personalet kan vælge at måle 

barnets temperatur, men temperaturen er 
ikke udslagsgivende for om barnet er for 
syg/utilpas til at fortsætte dagen i 

institutionen. 
 

Rengøring: 
 

 Personalet er ansvarlige for at sikre, at der 

opretholdes en god hygiejne på bl.a. borde, 
stole og pusleborde. Disse afvaskes efter brug 

– efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer. 
 Personalet er ansvarlige for at institutionen er 

ryddet op, så der er klar til 

rengøringspersonalet. 
 Der udføres dagligt rengøring i alle 

institutioner i området. Det er den daglige 
leders ansvar at sikre, at rengøringen er af 

acceptabel standard i forhold til den gældende 
rengøringsaftale indgået af Egedal Kommune. 

 Der udføres hovedrengøring en gang årligt. 

 

9.Samarbejdspartnere Egedal Kommunes ledende sundhedsplejerske 

 
Sundhedsplejersken tilknyttet den enkelte institution 

AMR 
Egedal Kommunes arbejdsmiljøleder 
 

Forældre, forældreråd samt områdebestyrelsen 

 

 
 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx


 

1. Indsatsområde Alkohol, Rusmidler og stoffer 

 

2. Udgangspunkt  De lovbestemte forebyggelsespakker 

”Alle institutioner i området skal udgøre steder hvor 
der er fokus på forebyggelse og misbrug af alkohol, 

rusmidler og stoffer” 
 

3. Målgruppe  
Dagtilbud  
 

4. Formål Formålet er, at forebygge at børn lever i et 
misbrugshjem, og tage ansvar, hvis vi er 

bekymrede for om et barn lever i et misbrugshjem. 
Ledelsen har ansvaret for, at tage handling hvis vi 

er bekymrede for, at en ansat/kollega har et 
misbrug. 
 

5. Mål Med udgangspunkt i Egedal kommunes 
retningslinjer og Sundhedsstyrelsen 

forebyggelsespakker, skal vi sikre os børn trivsel og 
udvikling. 

 
Skabe og udvikle et arbejdsmiljø der modvirker 
generel brug af alkohol, rusmidler og stoffer i 

arbejdssammenhænge og derved at 
forebygge/modvirke misbrug. 

 
Der skal skabes nogle retningslinjer og rammer for 

hvordan personalet skal agerer ift. Alkohol, 
rusmidler og stoffer i familier og blandt personale, 
så de får en viden om, hvordan man skal forholde 

sig. 
 

Vi skal som frontpersoner være særlig 
opmærksomme på overforbrug og 
alkoholproblemer. 

 
Det er vores mål, at alle daginstitutioner i området 

er alkoholfrie områder. Dette indebærer, at der ikke 
serveres eller nydes alkohol ved festlige 
begivenheder, så længe disse afholdes på 

børnehusenes matrikler og i tidsrammen hvor 
børnene også er tilstede.  

 

6. Evaluering og 

kvalitetssikring 

Årlig evaluering på ledelsesmødet, personalemøder 

samt MED møder. 
Den daglige leder skal sikre at medarbejderne får 
den nødvendige viden for, at kunne agere 

hensigtsmæssigt. 
 

7. Forventet start- og 
sluttidspunkt 

 

Det forventes at der bliver arbejdet med det 
kontinuerligt. 

8. Handleplan 

 

Vi anbefaler at man bruger kommunens 

handleguide, hvor der er beskrevet, hvad man skal 



 gøre, hvis man står i en situation, hvor man er 
bekymret for, om der er misbrug af alkohol, 

rusmidler eller stoffer. 
Den er at finde på Egeborn under CULT, 

beredskabsplan. 
 

Denne forebyggelsespakke godkendes af 
lederteamet. 
 

Præsenteres for Forældreråd og 
Områdebestyrelsen. 

 

9. Samarbejdspartner Egedal kommunes sundhedsteam 

Falck Healtcare 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



1. Indsatsområde Seksualitet 
 

2. Udgangspunkt  De lovbestemte forebyggelsespakker  
 

3. Målgruppe Dagtilbud 
 

4. Formål Formålet er, at oplyse om børns naturlige seksuelle 
udvikling samt, at være opmærksomme på tidlig 

opsporing og håndtering af overgreb. 
 

5. Mål Med udgangspunkt i Egedal kommunes 
retningslinjer og Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakke, skal vi sikre os børns trivsel og 
naturlige seksuelle udvikling. 
 

Vi støtter og lærer børnene, at vise respekt for både 
egne og andres grænser 

 
Skabe og udvikle et fagligt miljø med en viden om 
børns seksualitet. Vi skal samtidig løbende være 

opmærksomme på faresignaler og tegn/ reaktioner 
på krænkelser. 

 
Der skabes retningslinjer for hvordan, personalet 
skal agere ift. børns seksualitet, så de får en viden 

om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af 
grænseoverskridende handlinger. 

 
Vi skal som frontpersoner være særlig 

opmærksomme på faresignaler, når det handler om 
børns seksualitet. 
 

6. Evaluering og 
kvalitetssikring 

Årlig evaluering på ledelsesmødet, personalemøder 
samt MED møder 

Den daglige leder skal sikre at medarbejderne får 
den nødvendige viden for at kunne agere 

hensigtsmæssigt. 

7. Forventet start- og 
sluttidspunkt 

 

 
Det forventes at der bliver arbejdet med det 

kontinuerligt. 
 

8. Handleplan 
 

 

Hver institution i området får Janus centerets folder. 
Folderen indeholder et bekymringsbarometer ift. 

børns seksualitet, så alle huse kan arbejde ud fra 
denne metode. 
Vi henviser desuden til kommunens beredskabsplan, 

der ligger på Egeborn, under CULT, beredskabsplan. 
 

Denne forebyggelsespakke er godkendt af 
lederteamet. 

 
Præsenteres for forældrerådet og 
områdebestyrelsen 

 

9. Samarbejdspartnere Css, ppr, forældre og sundhedsplejen. 

 



 

1. Indsatsområde Solpolitik 

 

2. Udgangspunkt  De lovbestemte forebyggelsespakker  

 

3. Målgruppe Dagtilbud 

 

4. Formål Formålet er at forebygge, at børn bliver udsat for 

solens skadelige stråler. 
 

5. Mål  
Med udgangspunkt i Egedal kommunes 

retningslinjer og Sundhedsstyrelsen 
forebyggelsespakker, skal vi sikre os børn trivsel og 
udvikling. 

 
Skabe de bedste muligheder for at børn kan lege 

ude, uden at blive forbrændt af solens stråler. 

6. Evaluering og 

kvalitetssikring 

 

Årlig evaluering på ledelsesmøder, personalemøder 
samt MED møder. 
Den daglige leder skal sikre at medarbejderne får 

den nødvendige viden for at kunne agere 
hensigtsmæssigt. 

 

7. Forventet start- og 

sluttidspunkt 
 

Det forventes at børnene bliver beskyttet mod 

solen, når UV-indekset foreskriver det. 

8. Handleplan 
 
 

Institutionen sørger for at: 
 -Telefoner/iPads modtager UV-varsel fra  DMI eller 
Kræftens Bekæmpelse. 

-Ved UV_indeks over 3, at smøre alle børn med 
solcreme inden de går på legepladsen, ved 

middagstid. 
-Ved UV-indeks over 8,  at er børnene inde mellem 
kl. 12-15. 

-Børnene vises skyggefulde steder at lege, f.eks. 
under halvtag, solsejl eller træer. 

-Børnene bruger solhat enten institutionens eller 
deres egen. 
 

Forældrene har ansvar for at: 
-Børnene er smurt med solcreme (min. faktor 15) 

inden de møder i institutionen. 
-Børnene har en langærmet bluse med/liggende, 
således at det er muligt at dække så meget hud 

som muligt. 
-Børnene har en solhat med/liggende der dækker 

ører og nakke. 
 

9. Samarbejdspartner Egedal kommunes sundhedsteam 
Kræftens Bekæmpelse 

DMI 
 

 

 


