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Sundhedspædagogik i børnehaven Anette Schulz Hent PDF Sundhed handler om andet og mere end løbeture
og gulerødder – det handler også om glæde, fællesskab og social trivsel og om selvtillid og selvrealisering.
Ikke alle børn har lige gode forudsætninger med hjemmefra for at leve et sundt og godt liv, og det bliver
dermed en opgave for daginstitutionen at yde en særlig sundhedspædagogisk indsats over for de børn, der
betegnes som udsatte. Sundhedspædagogik i børnehaven – En redskabsbog til inklusion og anerkendelse er

en kopi- og arbejdsbog, der præsenterer en lang række redskaber, som det pædagogiske personale i
institutionen kan anvende i et sundhedsfremmende og inkluderende perspektiv. Bogen giver indledningsvis et
indblik i relevant baggrundsviden om sundhedsfremme med særligt fokus på udsatte børn, og denne viden

sættes i spil i de 16 redskaber med tilhørende refleksionsskemaer. Redskaberne kan blandt andet inspirere det
pædagogiske personale til at få øje på udsatte børn og deres ressourcer, at sætte fokus på sociale relationer og
børnefællesskaber og ikke mindst at få italesat og 'forstyrret' egne forudindtagelser og vaner. Bogen er skrevet

af Anette Schulz, der er specialkonsulent, og Ulla Pedersen, der er konsulent, begge ved Videncenter for
Sundhedsfremme og Det nationale videncenter KOSMOS.
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