Evaluering av prosjektet
SUNNE OG AKTIVE LIUNGER
skoleåret 2013/2014
Prosjektet sunne og aktive liunger ønsker å videreutvikle og
styrke barnas læringsmuligheter ved å gi barna
helsefremmende levevaner. Prosjektet består av 2 deler
 Livslang bevegelsesglede - Én times fysisk aktivitet
hver dag
 Gode matvaner - Variert og sunt kosthold
Prosjektet ble høsten 2013 innført som et treårig prosjekt i øvre Lier ved 2 skoler (Sylling og Oddevall)
og 3 barnehager (Dambråtan, Sylling FUS og Merikroken). Det betyr at ca. 600 barn og unge er med i
prosjektet.
Prosjektets delmål er:
 Bedre helse hos elevene (subjektive og objektive mål)
 Økt trivsel for elever og lærere
 Forbedret adferd i klasserommet
 Bedre prestasjoner på nasjonale prøver

Sammendrag av evaluering
Evalueringen fra skoleåret 2013/2014 viser at barnehagene og skolene har iverksatt en rekke tiltak
for å stimulere til helsefremmende levevaner. Generelt kan man si at tiltakene har økt bevisstheten
om betydningen av fysisk aktivitet og gode matvaner både hos barna, foreldre, lærer og ansatte.
Mer spesifikt kan man si at evalueringen viser noe endring i fht
 Bedre fysisk form
 Økt trivsel
 Forbedret adferd i klasserommet
Resultatene tilsier at prosjektet fortsetter med å fokusere på fysisk aktivitet og gode matvaner som
et verktøy for å styrke barnas læringsmuligheter.
Fokuset blir videre å ytterligere konkretisere hvordan barnehage og skole kan stimulere til livslang
bevegelsesglede og gode matvaner. Hvilke tiltak gir ønsket effekt og hvilke tiltak er gjennomførbare i
barnehage/skole.
Evaluering viser også at det er behov for ressurser til en leder som har et overordnet og helhetlig
fokus på prosjektet, og tar ansvar for at resultater fra prosjektperioden blir dokumentert og
synliggjort.
For mer informasjon kontakt Folkehelsekoordinator Live Brekke live.brekke@lier.kommune.no

Prosjektets hypotese:
Aktive barn med gode matvaner
blir glade og friske barn
med bedre forutsetninger for å lære.

Tiltaksplan m/resultater skoleåret 2013/2014
De 3 barnehagene og 2 skolene har forskjellige modeller/tiltaksplaner for hvordan de arbeider med å
stimulere til fysisk aktivitet og gode matvaner.
Ulikhetene ligger i at virksomhetene har forskjellige rammebetingelser, men det handler også om
hvordan de har valgt å bruke muligheten til å styrke barnas læringsmuligheter ved å gi
helsefremmende levevaner.
Merk dere at flertallet av tiltakene i tiltaksplanene eksisterte før prosjektet ble iverksatt.
Innovasjonen av eksisterende tiltak har vært å sette dem i system og videreutvikle formen. I tillegg
er det også iverksatt nye tiltak der det er vurdert hensiktsmessig.
Under følger en kort beskrivelse av modellene/tiltaksplanene barnehagene og skolene har valgt med
konkretisering av resultat så langt.





Presiserer at prosjektet så langt stort sette er gjennomført innenfor eksisterende
rammer i barnehagene og skolene. Det er kommet noe støtte til innkjøp av utstyr til
fysisk aktivitet spesielt ved Sylling skole, og matdagene Fiskesprell i vår ble
gjennomført med støtte til forelesere og råvarer.
Presiserer også at det er fysisk aktivitet og etablering av spesielt FYSAK som har vært
hovedfokus skoleåret 2013/2014. Det gjør at fokus på gode matvaner har fått noe
mindre plass og tiltaksplanen for gode matvaner ble ikke iverksatt før januar 2014.

Fysisk aktivitet – livslang bevegelsesglede
1) BARNEHAGENE
Barnehagene har gode utearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og moro. Dambråtan
barnehage har i prosjektperioden videreutviklet et aktivitetsrom innendørs med apparater som
stimulerer til fysisk aktivitet.
Barnehagene tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet ute og inne utfra følgende 3 tiltak:
 Fysak – daglig tilrettelagt fysisk aktivitet med lek og moro
 Fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel – styrke bruk av barnas naturlige aktivitet
 Turdager og aktivitetsdager
Tiltak Barnehagene

Videreutviklet
eksisterende
tiltak

FYSAK - daglig tilrettelagt
fysisk aktivitet med lek og
moro
Fysisk aktivitet som
pedagogisk virkemiddel –
styrke bruk av barnas
naturlige aktivitet
Turdager og aktivitetsdager

Nytt
tiltak
X

X

X

Resultat så langt

Mer bevisst på nødvendighetsgraden
av fysisk aktivitet, og hvilke
aktiviteter som gjør at det enkelte
barn er mer aktivt.
Mer bevisst og flinkere til å utnytte
barns naturlige fysiske aktivitet f.eks
krabbe/gå trapper selv, klatre
opp/ned av stoler ol.

2) SKOLENE
Skolene har gode utearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og moro. Sylling skole har i
prosjektperioden mottatt støtte til innkjøp av noe utstyr til fysisk aktivitet.
Skolene tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet ute og inne utfra følgende 6 tiltak:
 Fysak - daglig tilrettelagt fysisk aktivitet med lek og moro
- Sylling skole har omprioritert skoleaktivitet og pauser for å tilrettelegge for fysisk
aktivitet i skoletiden. Nyhetssak NRKi
- Oddevall skole har omprioritert skoleaktivitet og utvidet skoletiden for å tilrettelagt for
fysisk aktivitet.
 Fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel – glosestaffetter ol.
 Div. aksjoner - hopp for hjerte, trygg på skoleveien ol.
- Oddevall skole har i utmerket seg ved stimulere til fysisk aktivitet/ gå grupper på
skoleveien.
 Aktivitetsdager
- Begge skolene har videreutviklet og styrket fokus på fysisk aktivitet og matvaner på
aktivitetsdagene.
 SFO aktivitetstilbud
 Trivselsledere
Tiltak Skolene

FYSAK - daglig tilrettelagt
fysisk aktivitet med lek og
moro
Fysisk aktivitet som
pedagogisk virkemiddel
– glosestafetter ol
Div. aksjoner
- hopp for hjerte, trygg på
skoleveien ol.
Aktivitetsdager
SFO aktivitetstilbud
Trivselsledere

Videreutviklet
eksisterende
tiltak

Nytt
tiltak
X

X

X

X
X
X

Resultat

Tilrettelegging for fysisk aktivitet i
skolen er satt mer i system – spesielt
i FYSAK.
Økt bevissthet om betydningen av
fysisk aktivitet
Evalueringen viser noe endring i fht :
 Bedre fysisk form
 Økt trivsel
 Forbedret adferd i
klasserommet

Barnehagene og skolene har kommet godt i gang med å tilrettelegge for mer systematisk og
målrettet bruk av fysisk aktivitet som et verktøy for å styrke barnas læringsmuligheter. Det er for
tidlig å si om satsningen spesielt på fysak og fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel gir ønsket
effekt, men evaluering viser noe ending i ønsket retning. Det rapporteres bl.a om økt bevissthet om
fysisk aktivitet, bedre fysisk form og økt trivsel.

Ernæring – gode matvaner
1) BARNEHAGENE
Det har over tid vært jobbet målrettet med kostholdet i barnehagene jmf . retningslinjer for mat og
måltider i barnehagen. ii Barnehagene sier at de opplever at det som de serverer av mat i barnehagen
er sunt, utfordringen ligger i maten som kommer i matpakka hjemmefra.
Barnehagene tilrettelegger for gode matvaner utfra følgende 6 tiltak :








Informasjon og veiledning fra helsesøster
Kartlegging av matvaner
Spisevennlige rammer
Måltidsrytme og mellommåltider
Matlaging
Matdag m/temakveld

Tiltak Barnehagene

Informasjon og veiledning
fra helsesøster

Videreutviklet
eksisterende
tiltak

Nytt
tiltak

X

Kartlegging av matvaner
Spisevennlige rammer

X
X

Måltidsrytme og
mellommåltid
Matlaging

X

X

Matdag m/temakveld

X

Resultat så langt

Det har over tid vært jobbet med
kostholdet i barnehagene. Fokuset
skoleåret 2013/2014 har styrket
fokus på gode matvaner i
barnehagen
Økt fokus på
 måltidsrytme og spesielt
mellommåltid
 deltagelse av barna i matlaging
(Matdager er lærerikt)
 foreldres behov for veiledning
og råd om gode matvaner

2) SKOLENE
Fokuset på matvaner er heller ikke nytt for skolen jmf. retningslinjer for skolemåltidetiii
Skolene tilrettelegger for gode matvaner utfra følgende 7 tiltak :









Informasjon og veiledning fra helsesøster
Kartlegging av matvaner
Spisevennlige rammer m/informasjon
Måltidsrytme og mellommåltider
Kampanjer - matpakke
Matlaging
Matdag m/temakveld – nyhetssak i DTiv

Tiltak Skolene

Informasjon og veiledning
fra helsesøster
Kartlegging av matvaner
Spisevennlige rammer
m/informasjon

Videreutviklet
eksisterende
tiltak
X

X
X

Måltidsrytme og
mellommåltid

Resultat så langt

Resultater fra kartlegging høsten
2013
 47% sunne matvaner
 52% gråsone
 1% usunne matvaner

X

Kampanjer - matpakke

X

Matlaging

X

Fellesmåltider med
informasjon

X

Matdag m/temakveld

Nytt
tiltak

X

Barna beskrev at det var variasjon,
fisk, grønnsaker, frokost og tid som
var mest utfordrende i matsituasjon.
Økt fokus på
 måltidsrytme og spesielt
mellommåltid
 bruk av fellesmåltider når det er
mulig
 deltagelse av barna i matlaging
(SFO, mat og helse og matdager)

Kartleggingen høsten 2013 av 210 barneskolebarn viste at ca 50% av barna var i gul-sone i fht
matvaner . Generelt kan man si at barna i gul-sone hadde et kosthold hvor det kun skal små
justeringer til for å få mer sunne kostvaner – mer variasjonen og økt bruk av spesielt fisk og
grønnsaker, og redusert bruk av sukker og salt. Utfordringen er at disse barna i gul-sone også er
nokså utsatte for å utvikle mer usunne kostvaner, om de ikke blir mer bevisst på sine mat-valg.
Kartleggingen viste at det var behov for å ha fokus på gode matvaner og tiltaksplanen beskrevet over
ble iverksatt januar 2014. Som på fysisk aktivitet trenger vi mer tid til å vurdere om satsningen gir
ønsket effekt, men evalueringen viser at vi har startet en bevisstgjøringsprosess om gode matvaner.
Evalueringen er sammenfattet av Folkehelsekoordinator Live Brekke ,1. oktober 2014
i

Nyhetssak NRK - http://www.nrk.no/buskerud/her-har-elevene-gym-hver-dag-1.11587472

ii

Helsedirektoratet - http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/barnehage/Sider/default.aspx

iii

Helsedirektoratet - http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/skole/Sider/retningslinjer-forskolemaltidet.aspx
iv

Nyhetssak DT - http://www.dt.no/pluss/halvparten-spiser-ikke-sunt-nok-1.8349562

