Nyhedsbrev om afslutningen af SundSkoleNettet
Efter otte år, er det på et ekstraordinært medlemsmøde i SundSkoleNettet blevet enstemmigt besluttet
at nedlægge foreningen SundSkoleNettet.
På sit højdepunkt havde SundSkoleNettet ca. 200 medlemsskoler. Da kompensationerne for målinger
faldt bort, faldt antallet af medlemsskoler markant.
SundSkoleNettet har gennem årene kastet mange succeser af sig, herunder Perspekt, Cool2BFit, Drug
Rebels og Motorik- og målepakken. For at sikre at disse kan leve videre og komme bredt ud, leder
ROCKWOOL FONDEN pt. efter nye partnere der kan sikre at programmerne og indholdet på
sundskolenettet.dk kommer så mange børn til gode som muligt. Dette er en igangværende proces og
ROCKWOOL FONDEN hører gerne fra partnere der potentielt kunne have interesse i at føre initiativerne
videre på landsplan.
Drug Rebels vil fortsætte sit virke uafhængigt af SundSkoleNettet som selvstændig forening, og
madopskrifterne til hjemkundskab er allerede blevet overleveret, og kan findes på madkundskab.nu.
Det ligger ROCKWOOL FONDEN meget på sinde at intet af den oparbejdede viden i SundSkoleNettet må
gå tabt, og information om programmernes videre færd vil derfor være tilgængelig på
sundskolenettet.dk og rockwoolfoundation.org.
Nedenfor beretter formanden Henrik Madsen om SundSkoleNettets udvikling i løbet af otte spændende
år:

SundSkoleNettet siger farvel og tak for denne gang
Den 30. oktober 2015 sluttede et mere end 8 år langt samarbejde mellem Rockwool Fonden og den
danske folkeskole. På et ekstraordinært indkaldt medlemsmøde blev der nemlig truffet beslutning om at
nedlægge foreningen SundSkoleNettet. Måske lyder det en lille smule trist, men sandheden er i
virkeligheden, at de 8 års samarbejde har kastet rigtig meget af sig, som vi alle kan glæde os over. Både
nu og i fremtiden, for Rockwool Fondens mange initiativer og stærke fokus på børn og unges trivsel og
sundhed lever i den grad videre.
SundSkoleNettets start

Det hele startede i juni 2008, hvor 3 skoleledere var inviteret til et møde med Rockwool Fondens
direktør Elin Schmidt og bestyrelsesformand Tom Kähler. Elin og Tom præsenterede et forslag om at
forbedre skolebørns fysiske sundhed ved løbende at måle deres sundhedstilstand på en række
parametre. Disse var absolut ikke tilfældige, men udvalgt af førende sundhedseksperter som professor
Lars Bo Andersen, Syddansk Universitet, og professor Bente Klarlund, Rigshospitalet.
Det krævede ikke lang betænkningstid at sige ja og mange tak til tilbuddet om at etablere
SundskoleNettet, og efter sommerferien konstituerede bestyrelsen sig og tog fat på at udbrede det gode
budskab.
Udbredelse af SundSkoleNettet
Danmarks skoler og kommuner blev besøgt, og stille og roligt voksede SundSkoleNettet. Promovering af
indsatsen var ikke overladt til tilfældigheder, og med Rockwool Fonden i ryggen var vi hovedtalere på
KL’s Skolerigsdag, vi blev præsenteret i både DR1- og TV2-nyhederne i den bedste sendetid, vi blev
inviteret i undervisningsministeriet og sundhedsministeriet for at fortælle om SundSkoleNettet, og så
har vi i øvrigt i samtlige 8 år være fast deltager i Skoleledernes årsmøde.
Fysisk og mental sundhed
Børnenes fysiske sundhed var vores udgangspunkt, og hjertet bankede for de børn med de største
udfordringer. Det var ikke altid helt let at gøre det, der hjalp disse børn, og en af forklaringerne var nok,
at sundhed er mere end fysisk sundhed.
Derfor tog vi et stort skridt fremad, da vi også satte mental sundhed på programmet i et samarbejde
med Danmarks Pædagogiske Universitet. Dette initiativ var i virkeligheden afsættet til at udvide
sundhedspaletten endnu mere, og som vi alle ved, har vi i de senere år kunnet glæde os over succeser
som Perspekt og COOL2BFIT. Og SundSkoleNettets seneste tiltag med motorik er også blevet særdeles
godt modtaget.
Hjemmesiden
Kommunikationen om SundSkoleNettet har i høj grad været baseret på netværkstankegangen, men
fundamentet har hele tiden været foreningens hjemmeside. Vi har haft flere varianter af hjemmesiden,
og vi er blevet mere og mere professionelle. Hjemmesiden er et overflødighedshorn af
inspirationsmateriale, og samtidig stedet, hvor den enkelte skole har kunnet måle sig selv og
sammenligne sine resultater med andre skolers.
Perspekt, COOL2BFIT og Motorik
Selv om SundSkoleNettet siger farvel, vil vi gerne sikre at den store viden i vores forening lever videre.
Også de såkaldte hyldevarer som Perspekt, COOL2BFIT og Motorik er der masser af fremtid i, og ikke
alene vil de leve videre, men de vil også udvikle sig i de rette fremtidige rammer. Jeg lover, at vi vender
tilbage til dette senere.

Et landsdækkende samarbejde
SundSkoleNettet har altid været både nysgerrig og opsøgende, og derfor har vi gennem årene haft et
væld af spændende samarbejdspartnere.
Mere end en tredjedel af landets kommuner og mere end en sjettedel af landets skoler har været en del
af vores fælles forening, og det kan på ingen måde overvurderes, hvilken betydning Rockwool Fonden
har haft for børn og unges sundhed med sit banebrydende initiativ. Jeg er da også overbevist om, at
skolernes sundhedsfokus lever videre.

Bestyrelse og sekretariat
Det er medlemmerne og børnene ude på de enkelte skoler, der er kernen, men vi kan også glæde os
over i alle 8 år at have haft en særdeles engageret og aktiv bestyrelse og et toptunet sekretariat, der har
været en uvurderlig støtte for bestyrelsen, og i særdeleshed for arbejdet ude på skolerne.
Farvel og tak for denne gang
8 års SundSkoleNettet lakker mod enden, men lad os i stedet betragte afskeden som et på gensyn mod
masser af nye samarbejder om børns sundhed og trivsel. Rockwool Fondens hjerte banker i hvert fald
fortsat for dette yderst vigtige område.
Og lad mig således slutte med et farvel og forhåbentlig på gensyn til alle vore mange medlemsskoler i
nye sammenhænge og så af hjertet sige 1000 tak til alle for 8 fantastiske år.
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