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Klub Egedal henholder sig i det følgende til Egedal Kommunes overordnede 

sundhedspolitik og har til formål at fremme trivsel og sundhed blandt klubbernes 

medlemmer. 

Politikken skal afspejle de officielle kostråd og anbefalinger og samtidig tage hensyn 

til et normalt hverdagsliv. 

 

Formål med sundhedspolitikken, er: 

 

 At skabe rum for udvikling af den mentale og sociale sundhed, både i klub-og 

skoleregi. 

 At medlemmerne støttes i at udvikle gode og sunde vaner 

 At skabe rum for fysiske aktiviteter 

 

Dette betyder at vi:  

Tager udgangspunkt i WHO´s1 definition af sundhed2, som dækker både den fysiske 

sundhed såvel som den psykiske og sociale sundhed. 

          

Skal have velfungerende og sunde madordninger samt sælge sund mad i vores 

cafeer.       

Skal medvirke til at fremme sundheden blandt børn, fysisk som psykisk. Vi skal derfor 

være opmærksomme på børns almindelige trivsel og sociale færdigheder og tilbyde 

dem aktiviteter, hvor de får mulighed for at bevæge sig, samt forsøge at indrette 

vores fysiske rammer, så det lægger op til idræt, leg og bevægelse samt have 

idrætsudstyr m.m. som understøtter dette. Vi skal forsøge at skabe rum med plads til 

pausen og hvor der er fokus på nærvær og fordybelse, hvilket udover at være 

stressforebyggende også kan være med til at opbygge, styrke og fastholde nære 

sociale relationer.  

Klub Egedals kolonier, ture og arrangementer skal være med fysiske aktiviteter, når 

det er muligt og naturligt. Ligeledes skal vi sikre at alle børn og unge får nogle 

positive oplevelser, som de voksker af. Klubberne skal, når det er økonomisk og 

ressourcemæssigt muligt, tilbyde disse oplevelser til børn og unge, som ellers ikke 

ville kunne deltage, og dermed være med til at fjerne barrierer for deltagelse i 

normaltilbuddet.  

 

                                       
1 WHO’s definition af sundhed: https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions 
 

2 ”Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom.” 
 

https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
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Mental sundhed 

Trivsel 

Klubberne skal være en tryg base for børn og unges venskaber og et aktivt liv. Det 

er vigtigt for børn og unge at de oplever de er en del af fællesskabet. I klubberne 

skal medlemmerne møde aktive og anerkendende voksne, som er opmærksomme på 

børns trivsel. Klubberne har en fælles trivselspolitik som skal medvirke til at hindre 

mobning og fremme 

trivsel. Vores trivsel har 

stor betydning for de valg, 

vi hver især 

træffer/undlader at træffe.  

 

Medarbejderne skal 

konsekvent handle på 

trivselspolitikken.   

 

Hygiejne 

Vi skal gå i dialog med 

medlemmerne om vigtigheden af god hygiejne, både i forhold til 

sygdomsforebyggelse som i forhold til personlig hygiejne. Det kræver mod, men en 

snak kan være med til at fremme trivsel. 

 

Seksualitet 

Vi skal kunne snakke med alle børn om seksualitet, kropsbevidsthed og grænser, og 

snakke med de unge om sex og prævention. 

I ungdomsklubberne arrangeres der foredrag/temaaftener med Seksualisterne – ung 

til ung metoden. 

 

 

Personalet som professionelle og rollemodeller: 

Personalet er rollemodeller, og professionelle værdier skal præge indsatsen i forhold 

til at fremme sundheden blandt børn og unge.  

 

 

 

https://www.colourbox.dk/billede/trivsel-smuk-blomster-billede-1700465
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Forældresamarbejde 

Sundhedspolitikken er en levende politik som skal afspejle indsatser og forventninger 

i samfundet og fra forældrene. Forældrene er hovedansvarlige for deres børns 

sundhed og vores nærmeste samarbejdspartnere i forhold til at fremme sundheden 

blandt børn og unge. 

Klubberne indgår gerne i en målrettet indsats i forhold til enkelte børn eller grupper i 

samarbejde med forældrene for at sikre medlemmets trivsel, sundhed og udvikling, i 

det omfang det er indenfor vores 

muligheder og rækkevidde. Her kan 

vi også trække på sundhedsplejen 

som samarbejdspartner. 

Det er også igennem 

forældresamarbejdet, her tænkes 

specifikt på de lokale forældreråd, at 

fx prisen på madordning kan 

fastsættes og et evt. salg i cafeerne 

kan drøftes. 

 

Fysisk sundhed 

Kost 

Madordninger i klubberne 

Klubbernes madordninger bestræber sig på at tilbyde et ernæringsrigtigt tilbud og 

frugt/gulerødder hver dag. Klubberne har vandautomater eller sørger for koldt vand, 

så medlemmerne dagen igennem kan få noget koldt at drikke.  

Madordningen/måltidet er et mellemmåltid og kan på ingen måde erstatte 

madpakken, som medlemmerne skal have med i skole. 

Vi opfordrer alle forældre til at melde deres barn til madordningen, hvor det er 

muligt. Pt. tilbyder Stenløse klubben ikke 

madordning som abonnement, men tilbyder 

dagligt muligheden for at børn og unge kan 

købe et sundt mellemmåltid  

Mellemmåltidet medvirker til at sikre barnets 

almene velbefindende og giver energi til 

eftermiddagens mange aktiviteter både i klub 

og i foreningslivet. 

Knap 60 % af Klub Egedals medlemmer er 

tilmeldt madordningerne.  

https://www.colourbox.dk/billede/-billede-4220129
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De voksne skal spise med medlemmerne når det giver god mening og er muligt og 

derigennem være med til at fremme en positiv og nærværende måltidskultur. 

Caféer 

I de klubber som har cafeer skal det være muligt at købe sund mad. Det kan være 

sunde burgere, salater, bagekartofler, pastasalat m.v. Cafeerne sælger også 

grovtoast, frugt og billige sundere snacks. 

Der kan ligeledes blive solgt juice, disse skal 

indeholde 100% frugt3, hvorfor Capri Sun ikke 

sælges. 

I sommermånederne (1/6-31/8) kan det lejlighedsvis 

være muligt at købe sodavandsis i klubberne. 

Det er ikke muligt at købe slik og sodavand i 

fritidsklubberne. Salg af sund mad er ligeledes tænkt 

som alternativ til slik i ungdomsklubberne, og der 

skal være flere af de sunde tilbud end af de usunde. 

Fødevarestyrelsen regler og vejledninger overholdes. 

 

Motion 

Idræt, leg og bevægelse 

For at fremme sundheden blandt børn og unge tilbyder 

alle fritidsklubber mulighed for fysiske aktiviteter og her 

er medarbejderne så vidt det er muligt deltagende. 

Fysisk aktivitet styrker indlæringsevnen, og børn og 

unges selvværd styrkes gennem at kunne mestre egen 

krop. 

Vi skal tilbyde alternativ idræt og leg, da det tiltrækker 

andre børn end de typiske sportsinteresserede børn.  

Spontanitet er også et vigtigt virkemiddel i forhold til 

idræt, leg og bevægelse. Klubben skal have udstyr og 

redskaber som lægger op til det enkelte barns og 

gruppers leg på eget initiativ. 

Vi understøtter tidsbegrænsningen på brugen af tablet 

og computere jf. Klub Egedals Mediepolitik. 

 

                                       
3 At juice er frugtsaft: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160577 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160577
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Rygning, energidrikke og alkohol 

Det er ikke tilladt at drikke energidrikke, 

alkohol eller ryge i fritids – og 

ungdomsklubberne.  

Det er klubbernes opgave at oplyse og gå 

i dialog med de unge, når det er aktuelt. 

Bliver vi bekendt med at børn i 

fritidsklubalderen har røget, ryger eller 

har prøvet at drikke alkohol/energidrikke, 

har vi pligt og ansvar til at kontakte deres 

forældre. 

 

 

Solbeskyttelse: 

Vi opfordrer alle forældre til at deres børn har solbeskyttelse 

på, når dette er relevant og gerne give børnene 

solbeskyttelse med i skolen/klubben. På ture   og kolonier vil 

klubben have solbeskyttelse med, men dette er ikke et 

udtryk for at barnet/den unge ikke skal have solbeskyttelse 

på hjemmefra.  

 

 

 

 

 

Dispensationer i forhold til kolonier, arrangementer og højtider: 

På kolonier og til fredagsarrangementer kan det være muligt for medlemmerne at 

købe slik/popcorn. Vi melder et vejledende beløb ud, og er opmærksomme på om 

nogle medlemmer bruger mere end aftalt. 

I forhold til vores ungdomsklubber er der dispenseret for nogle punkter i politikken 

for ikke miste de unge og for at forebygge lokale konflikter, hvor de unge kunne 

finde på at hænge ud. 
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Vores mål er, at 

 

 Alle klubber skal tilbyde et sundt mellemmåltid 

 Alsidighed i klubbens aktiviteter  

 Personalet deltager aktivt i klubbens aktiviteter 

 Skabe flere fælles Klub Egedal aktiviteter på tværs af klubberne 

 Være bevidste om den mentale og sociale sundhed 

 Skabe en positiv måltidskultur 

 Der er fokus på ledelse på sundhed - de daglige ledere er ansvarlige for 

sundhed i hverdagen i de enkelte klubber 

 At alle klubber tilbyder min. 1 stk. frugt og fri gulerødder til alle klubbens 

medlemmer 

 Ensartet salg i de klubber som har cafe salg. 

 Skabe et idekatalog som kan inspirere på tværs af klubberne til sundere og 

varierende madordninger/måltid. 

 

 

For at nå målene skal vi have: 

 

 Fokus på sammen at skabe en måltidskultur med rum og plads til nærvær og 

hvor ”pausen” er i højsædet.  

 Sætte ”Sundhed” på dagsorden på personalemøder samt på børne- og 

ledelsesteammøder. 

 Fokus på at skabe aktiviteter i klubben som motiverer til deltagelse af 

klubbens børn og unge.  

 Fokus på at netværke på tværs og øge opmærksomheden på aktiviteter, som 

kunne udvides til et øget samarbejde. 

 Fokus på børn og unge med vanskeligheder 

 Fokus på mere fuldkorn, fisk og økologi i klubberne, hvor og når det er 

økonomisk muligt 
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