
 
 
 
 
 
 
 

SundSkole2025 
 
 

Baggrund 
 
Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløber ved sommerferien 
2021. For fortsat at kunne opfylde Folkeskolelovens krav om bevægelse og Aabenraa 
Kommunes strategiske mål nr. 4 om at alle elever skal trives og have en sund skole-
dag jf. strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt 
fundament for Det Gode Liv” ønsker Skole og Undervisning at transformere SundSko-
le2020 fra en projektfase til en driftsfase. Med henblik på denne transformation har 
Skole og Undervisning derfor kørt en proces sammen med skoleledere, Kultur og Fritid 
samt Social og Sundhed hen over foråret 2021. 
 
SundSkole2020 har understøttet lovgivning, folkeskolereform og kommunal 
strategi 
Projektprogrammet SundSkole2020 har bidraget til at løse vigtige opgaver omkring 
bevægelse og den åbne skole i folkeskolen. Både i forhold til lovgivningen om Folke-
skolen, folkeskolereformen fra 2013 og Aabenraa Kommunes strategiske målsætnin-
ger for folkeskolen i 2015-2020.  
 
Af Folkeskoleloven fremgår følgende om bevægelse og om åben skole i folkeskolen: 
 

 Folkeskoleloven § 15 (bevægelse)  
Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i 
gennemsnitligt 45 minutter om dagen. 

 
 Folkeskoleloven § 3 stk. 4 (den åbne skole) 

Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksom-
heder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, fol-
keoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fri-
tids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musiksko-
ler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og 
mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. 

 
Med henblik på at sikre eleverne sundhed og motivation for læring var kravet om 45 
minutters bevægelse på alle klassetrin også skrevet ind i Folkeskolereformen fra 2013, 
og at det var skolelederens opgave at sikre dette på skolen. I Aabenraa Kommunes 
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strategi for implementering af Folkeskolereformen, ”Alle elever i Aabenraa Kommune 
skal blive så dygtige, de kan” blev kravet om bevægelse omsat til følgende mål 4:  
 

 Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I 
forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt Sund 
Skole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes 
trivsel. 

 
I forbindelse med indgåelse af de årlige virksomhedsaftaler mellem forvaltningen og 
skolerne er der blevet fulgt op på elevernes bevægelse på de enkelte skoler og der-
med på SundSkole2020. Ud fra princippet om central styring og decentral ledelse har 
SundSkole2020 således understøttet både lovgivning og folkeskolereform på nationalt 
plan og strategi i Aabenraa Kommune. 
 
SundSkole2020 er afsluttet og evaluereret 
I oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudval-
get og Kultur- og Fritidsudvalget at ansøge A. P. Møller Fonden om midler til SundSko-
le2020. Efter Fondens imødekommelse af ansøgningen kunne Aabenraa Kommune i 
2016 igangsætte SundSkole2020. Projektprogrammet indbefattede alle 20 folkeskoler 
i Aabenraa Kommune.  
 
Formålet med SundSkole2020 var at øge læring blandt kommunes dengang 6300 fol-
keskolelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse. Alle elever skulle tilby-
des en mere varieret og mindre stillesiddende skoledag. Samtidig skulle der skabes 
rammer for lærerige og gode samarbejder mellem skolerne og kommunens forenings-
liv.  
 
Bevillingen fra A. P. Møllerfonden lød på 5 mio. kr., og den samlede projektøkonomi på 
godt 24 mio. kr. over fire et halvt år.  
Årligt har Skole og Undervisning bidraget med ca. 1,5 mio. kr., Kultur og Fritid med 
ca. 0,116 mio. kr. og Social og Sundhed med ca. 0,040 mio. kr. 
 
SundSkole2020 bestod af følgende delprojekter:  
 

 Bevægelsesskole- og idrætsskolecertificering 
Opkvalificering af skolernes samlede pædagogiske personale med det formål at 
fremme en stærk bevægelseskultur på skolerne. Dertil kom et kompetenceløft 
af alle idrætslærere, kaldet idrætsskolecertificering. 
 

 Sundheds- og bevægelsesråd 
Rådene på skolerne havde til formål at sikre og understøtte skolernes lokale 
indsatser omkring bevægelse. 
 

 Dynamoen 
Skulle bl.a. facilitere den åbne skole og inspirere til samarbejdet med eksterne 
aktører. 
 

 Grejbanken 
Her kunne skoler og andre institutioner lånes udstyr til bevægelse, f.eks. mo-
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untainbikes 
 

 Take Action 
Skulle klæde eleverne på til at sætte innovative aktiviteter i gang på skolen og 
i lokalsamfundet. 
 

 Aabenraa i Bevægelse 
En digital platform for udbredelse af de iværksatte initiativer. 

 
Tilbuddene i SundSkole2020 er i dag samlet under hjemmesiden www.sundsko-
le2020.dk  
 
Et punkt under hjemmesien hedder skoletjenesten, og her findes pt. 77 åbenskoletil-
bud, som handler om alt lige fra cykelture, arrangementer om klimatilpasning og til 
arbejde med FN´s verdensmål. Endelig er der adgang til Grejbanken, hvor der kan 
bookes f.eks. moutainbikes, redskaber til outdoor-aktiviteter, kanoer etc. Gennem 
transportpuljen har skolerne kunne søge midler til transport til de enkelte aktiviteter. I 
2018, 2019 og 2020 var der afsat i alt 90.000 kr. årligt til transport. Transportpuljen 
har støttet skolernes transportudgifter med 50% af transportudgiften. 
 
I januar 2021 kom der en evalueringsrapport udarbejdet af SDU om SundSkole2020.  
Aabenraa Kommunes arbejde med projektprogrammet. Hovedresultaterne af evalue-
ringen er:  

 Styrket læring og styrket trivsel: Hverken positiv eller negativ udvikling over de 
fire år. 

 Aktiv og mere varieret skoledag: Positiv udvikling på alle indikatorer på nær in-
dikatoren for kedelig undervisning. 

 Åbne skole: Positiv udvikling (besøg udefra, bevægelse i timerne etc.) 
 90 procent målsætningen: Mål om at 90% af eleverne skulle angive at bevæge 

sig i undervisningen hver dag eller nogle dage om ugen ikke nået, men steget 
fra 71 procent i 2017 til 79 procent i 2020. 

 Kvalificering af idrætsundervisningen: En lille positiv udvikling i, hvor glade ele-
verne var for idrætsundervisningen. 

 Aktiv fritid:  Et lille fald i andelen af elever, der går til en aktivitet i fritiden og 
ingen ændring i, hvor ofte eleverne bliver svedige eller forpustede i fritiden. 

 
Den samlede evaluering kan læses i rapporten ”Evaluering af projektprogrammet 
SundSkole2020 i Aabenraa Kommune (2016 – 2020)”, Syddansk Universitet, 2021. 
 
SundSkole2020 – fra projektfase til driftsfase 
På baggrund af ovenstående har Skole og Undervisning som nævnt i foråret 2021 kørt 
en proces med henblik på at transformere SundSkole2020 fra en projektfase til en 
driftsfase. Skole og Undervisning har via skoleledermøder og via to møder med Kultur 
og Fritid samt Social og Sundhed hen over foråret 2021 forsøgt at afdække, hvilke ele-
menter, der skal med og ikke med i en kommende driftsfase.  
 
Social og Sundhed har drøftet deres ønsker til fremtidig retning og indhold for Sund-
Skole2025 på et møde i Sundhedsafdelingen, og Kultur & Fritid har drøftet deres øn-

http://www.sundskole2020.dk/
http://www.sundskole2020.dk/
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sker til fremtidig retning og indhold for SundSkole2025 på et møde med ledere fra for-
valtningen og institutionerne. I det følgende beskrives resultatet af det fælles arbejde. 
 
 

Formål 
På baggrund af ovenstående ønsker Aabenraa Kommune at transformere erfaringerne 
fra SundSkole2020 fra en projektfase til en driftsfase. Dertil kommer ønsket om at re-
alisere kommunale ambitioner om sundhed, læring og kultur. Det nye tiltag kaldes for 
SundSkole2025.  
 
Tiltaget benævnes SundSkole2025, fordi det på den led bygger bro til SundSkole2020, 
og fordi tiltaget tidsmæssigt følger strategien ” Folkeskolen i Aabenraa Kommune - 
sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv”, der dækker perioden 
2021-2025. 
 
Der er flere formål med at iværksætte SundSkole2025:  
 

 At opfylde Folkeskolelovens krav om 45 minutters bevægelse for eleverne samt 
kravene til åben skole 

 At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Vækststrategien om at skabe 
sunde læringsmiljøer, hvor sundhed og bevægelse er en integreret del af un-
dervisningen og hverdagen 

 At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Sundhedspolitikken om at bryde 
uligheden i sundhed og sikre, at alle børn bliver sunde, for at skabe et solidt 
grundlag for deres læring i skolen, deres uddannelse og deres livsduelighed. 

 At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Kultur og fritidspolitikken ved at 
knytte frivillige, institutioner og aktører til samarbejder der fremmer oplevel-
ser, aktiviteter og kompetenceudvikling med kreativitet, dannelse, hjerne, 
krop, sanser og følelser i centrum. 

 At realisere mål 4 om at alle elever skal trives og have en sund skoledag jf. 
strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt 
fundament for Det Gode Liv”. 

 

Mål 
Målet med etableringen af SundSkole2025 er først at fremmest at realisere ovenståen-
de formål.  
 
Dette gøres ved:  

 At folkeskolerne i Aabenraa Kommune lokalt sikrer minimum 45 minutters be-
vægelse for eleverne dagligt, og at der tilbydes åben skole aktiviteter gennem 
undervisningen. 

 At der etableres en centralt bemandet SundSkole2025-platform under PUC 
(Pædagogisk udviklingscenter) under Skole og Undervisning, som kan under-
støtte skolerne i arbejdet med at sikrere eleverne bevægelse og åben skole-til-
bud.  
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 At forvaltningen gennem den årlige indgåelse af virksomhedsaftaler med sko-
lerne sikrer, at de enkelte skoler fortsat arbejder med bevægelse og åben sko-
le. 
 
I strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt 
fundament for Det Gode Liv” er det i forhold til mål 4 om at alle elever skal tri-
ves og have en sund skoledag allerede defineret, at forvaltningen gennem den 
kommunale trivselsmåling på skolerne blandet andet vil anvende de nedenstå-
ende to spørgsmål i opfølgningen på mål 4:  
 

o Hvor tit bevæger du dig i timerne? (kommunal trivselsmåling) 
o Hvor tit bevæger du dig i frikvarteret? (kommunal trivselsmåling) 

 
Spørgsmålene er hentet fra det det tidligere projekt Sund Skole 0.-10. klasse. 
 

Indhold 
 
Hjemmesiden – www.SundSkole2025.dk  
Der etableres en hjemmeside med titlen SundSkole2025. Hjemmesiden markedsfører 
og giver adgang til: 

 Skoletjenesten som indgang til diverse åbenskoletilbud svarende til det, der 
kendes fra SundSkole2020 (f.eks. partnerskabsaftalerne med muligheder for at 
besøge diverse foreninger og virksomheder) 

 Grejbank 
 Transportpuljen 
 Tilbud om KRAM (undervisning ift. Kost, Rygning, Alkohol og Motion) 
 Tilbud om f.eks. hjælp til aktiviteter, der kan fremme kendskab til tysk sprog 

og kultur 
 
Organisering og drift af SundSkole2025 
SundSkole2025 organiseres og driftes senest efter sommerferien 2021 gennem an-
sættelse af en koordinator under Skole og Undervisning i PUC (Pædagogisk Udviklings-
center).  
 
Opgaverne for koordinatoren vil blandt andet rumme følgende: 

 Etablering af www.sundskole2025.dk samt markedsføring af hjemmesiden 
overfor skolerne 

 Vedligehold af partnerskabsaftaler med diverse samarbejdspartnere omkring 
åben skole tilbud 

 Drift, vedligehold og administration af Grejbanken 
 Drift, vedligehold og administration af Transportpuljen (udmøntning af trans-

portpuljen skal formentlig revideres) 
 Koordinerende opgaver ift. samarbejde med Social og Sundhed om f.eks. tilbud 

om KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt med Kultur og Fritid om 
f.eks. tilbud om aktiviteter, der kan fremme elevernes kendskab til tysk sprog 
og kultur. 

http://www.sundskole2025.dk/
http://www.sundskole2025.dk/
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 Administrative registreringsopgaver som f.eks. hvor meget eller hvor lidt de 
forskellige tilbud under SundSkole2025 anvendes. 

 Evt. sagsfremstillinger til politiske udvalg om status på arbejdet med SundSko-
le2025 

 Økonomistyring ift. SundSkole2025 
 
Beslutningskompetence ift. organisering, udvikling, og drift af SundSkole2025 er pla-
ceret hos Skolechefen. 
 

 Lokalt på skolerne:  
Sundheds og bevægelsesråd på skolerne fortsætter, der hvor det skaber værdi.  
 

 
Skolernes bidrag til SundSkole2025 
Lokalt er skolerne blevet idræt- og bevægelsescertificeret gennem SundSkole2020. 
Denne opkvalificering skal skolerne fortsat gøre brug af. Ønsker den enkelte skole at 
gøre yderligere ift. certificering, er det for egen regning. Endvidere kan skolerne efter 
eget valg arbejde videre med sundheds- og bevægelsesrådene. 
 
Det er til enhver tid den enkelte skoleleders opgave og ansvar at sikre målopfyldelse 
omkring de fastsatte mål for bevægelse og åben skole. Forvaltningen kvalitetssikrer 
dette arbejde gennem den årlige dialog i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaf-
talen.  
 
Ikrafttræden 
SundSkole2025 træder i kraft efter sommerferien 2021, og revideres i forbindelse med 
udløbet af strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fag-
ligt fundament for Det Gode Liv”, der løber frem til og med 2025. 

Økonomi 
SundSkole2025 får et årligt budget på 1,5 mio. kr. Pengene hentes fra skolernes fæl-
lesområde, præcis som der hidtil er gjort gennem finansieringen af SundSkole2020. 
 
Anden finansiering: Omfanget af Social og Sundhed samt Kultur og Fritids bidrag til 
realisering af SundSole2025 vil kræve politisk behandling i de to udvalg.
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