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Princip om slik og lign. på skolen 

Der blev i 2012 vedtaget en sundhedspolitik på Tingløkkeskolen. 

Baggrunden for dette er, at der efterhånden er meget forskning omkring sundhed og læring, 
og da visionen for skolens virke retter sig mod elevernes trivsel, sociale 
færdigheder/deltagelse i fællesskabet og høj faglig læring jf. visionen, er der en god grund 
til også at have fokus på brugen og omfanget af slik i skoletiden. 

Samtidig er vi klar over, at der er meget vanetænkning forbundet med det – og at man ofte 
siger, at når ”vi skal hygge os – så skal vi også have lidt slik”, eller hvis klassen har gjort en 
ekstra indsats, så skal de have flødeboller eller kage. 

I skolens sundhedspolitik er det ikke præciseret, hvordan den skal udmøntes, men 
forskellige episoder har vist, at der er behov for mere konkrete eksempler på, hvordan det 
skal håndteres. 

Derfor ønsker Skolebestyrelsen at gøre en indsats for at reducere indtaget af slik i 
skoletiden. 

Ved særlige lejligheder, som angår hele skolen, må der medbringes slik eller kage. En særlig 
lejlighed er: Sidste skoledag før jul og sommerferie, ”åben-skolearrangement”, klippedagen, 
lejrskoler og udflugter. På sidste skoledag for 9. årgang, må eleverne spise de karameller 
afgangseleverne kaster på skolen.  

Ved særlige lejligheder, der angår klassen, må der medbringes slik eller kage. En særlig 
lejlighed er: Medarbejder eller elevernes fødselsdage.  

Ved fødselsdage, hvor eleverne deler ud til klassen, opfordres der til, at niveauet er enten en 
lakridsstang, en slikkepind eller lign. 

Herudover kan lærere og pædagog vurdere, om der er særlige situationer i klassen, hvor 
mans synes, der skal serveres slik eller kage. Der henstilles til, at dette foregår i meget 
begrænset omfang. 

Hvis man har hyggestunder i klassen opfordres til, at man f.eks. hver 4 gang har kage, mens 
man de øvrige gange har sunde alternativer. 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 12. november 2015 
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