Til forældre i 8. klasse

9. november 2018

Sundhedsprofil i 8. klasse
Skolerne i Kolding Kommune gennemfører i samarbejde med Sundhedsplejen internetbaserede
spørgeskemaundersøgelser på www.svar.børnungeliv.dk blandt elever i 8. klasse.
Spørgeskemaundersøgelsen omhandler jeres barns sundhed, og på baggrund af svarene vil der blive
udarbejdet en sundhedsprofil.

Samtykke
For at dit barn kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen og senere komme til sundhedsplejerske skal du
sikre dig, at du har oprettet det nødvendige samtykke hertil inden fredag den 23. november 2018.
Dette gøres på www.sundhedsvejen.dk
Oplever du problemer kan du kontakte sundhedsplejen, Hanne Ballisager på tlf.: 79 79 72 95.

Hvordan og hvornår besvares spørgsmålene?
Eleverne udfylder sundhedsprofilen på skolen. Skemaerne vil være tilgængelige fra uge 49.

Hvorfor sundhedsprofiler?
Formålet med sundhedsprofilen er at få viden om en række områder, som har betydning for jeres barns
dagligdag og trivsel – herunder helbred, sundhedsvaner og venskaber.
Sundhedsprofilerne kan være med til at danne baggrund for indsatser, der kan forbedre børn og unges
trivsel i dagligdagen.
Vi håber, at I er indforstået med, at jeres barn deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Det er frivilligt at
deltage i undersøgelsen. Det er også muligt at springe nogle af spørgsmålene over, hvis jeres barn ikke
ønsker at svare.
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Spørgeskemaets indhold
Spørgeskemaet indeholder flg. emner:
-

Hvordan vurderer eleverne deres helbred, sundhed og hygiejne
Fritidsaktiviteter og motionsvaner
Kostvaner
Trivsel, mobning og sociale relationer
Alkohol, rygning og stoffer
Seksuel adfærd og pubertet
Evt. sygdomme
Trivsel i klassen og på skolen

Hvordan skal sundhedsprofilerne bruges?
Alle unge skal i henhold til Sundhedsloven tilbydes en helbredsundersøgelse, inden de forlader skolen.
Ved denne undersøgelse tager sundhedsplejersken udgangspunkt i elevernes besvarelse.
Eleverne modtager en indkaldelse fra sundhedsplejersken med tidspunkt for undersøgelsen.
De lærere, der er tilknyttet klassen, vil få viden om klassens trivsel, læring og sundhed, som kan bruges i
deres daglige arbejde i klassen.

Anonymitet og behandling af oplysninger
Oplysninger om det enkelte barn benyttes kun af Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har tavshedspligt.
Skolens lærere, forældre og skoleledelse har således ikke adgang til oplysninger om den enkelte elev.

Generelt om personfølsomme oplysninger
Behandlingen af oplysninger foretages i overensstemmelse med Persondata-loven. Alle oplysninger
overføres via en sikker forbindelse med samme teknik som netbank og behandles strengt fortroligt af
Kolding Kommune. Oplysningerne indgår desuden anonymt i en sikker database. I overensstemmelse
med Persondataloven vil en fremtidig anvendelse af informationer til forskning kræve ansøgning om
tilladelse fra Sundhedsstyrelsen og anmeldelse til Datatilsynet. Såfremt data anvendes til forskning, vil
data altid være anonymiseret. Undersøgelsen sker i overensstemmelse med Datatilsynets regler.

Spørgsmål til sundhedsprofilerne
Har I spørgsmål til sundhedsprofilen, er I altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på tlf. 7979 7295.

Venlig hilsen
Hanne Ballisager
Assistent
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