
Hälsoprofil 
Mariebergskolan är en 7-9-skola i centrala Karlstad med närhet till grönområden och vatten. 

Vi har antagit en hälsoprofil med syfte att öka våra elevers välmående. Vi vill motverka en negativ 

trend med ökade hälsoproblem bland unga. Hälsoprofilen betraktas som en process och 

bearbetas av profilgruppen utifrån elevernas och personalens önskemål och behov. 

Hälsoprofilen inriktar sig på såväl psykosocial- som fysisk hälsa och ska synas och märkas i 

Mariebergsskolans verksamhet i stort och smått under hela läsåret. Vi vill genom vår hälsoprofil 

lyfta fram hälsa som en naturlig del av vardagen i skolan med visionen om att ge eleverna ett 

livslångt förhållningssätt till goda vanor. 

Profilen lutar sig mot en omfångsrik forskningsbakgrund som visar hur fysisk aktivitet främjar 

psykiskt välbefinnande. Länkar till forskning bifogas nedan: 

Anders Hansen om hur fysisk aktivitet motverkar psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten om fysisk aktivitet och hälsa 

 

Målet med vårt hälsoarbete: 

Vi ska bidra till att våra elever utvecklar såväl en god psykosocial hälsa som ett gott 

välbefinnande samt en god fysisk hälsa.  

Hälsa för oss är också att etablera goda kostvanor. Allt för att våra elever skall vara friska och 

välmående.  

Vi vill se ökat välmående såväl fysiskt som psykosocialt genom mer rörelse och ökad trivsel 

under skoldagens alla delar (raster, lunch, lektioner, efter skoldagen).  

Vi har som målsättning att ALLA på skolan inkluderas i hälsoarbetet och hittar sin väg till ett 

hälsosammare liv. 

Arbetet mot att nå vårt hälsomål är ett långsiktigt arbete som sker kontinuerligt och dagligen i 

skolan. Vi utvärderar resultatet kontinuerligt i vår hälsoenkät (bredd) som kompletteras med ett 

antal intervjuer med slumpmässigt utvalda elever (djup).  

 

Hälsofrämjande insatser inom hälsoprofilen 2017-2018 

Ett extra rörelsepass per årskurs implementeras. I samband med det serveras ett hälsosamt 

mellanmål.  

Trivselprogrammet introduceras.  

https://www.youtube.com/watch?v=eqH8BrRKbzA
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-halsa/
http://www.trivselledare.se/se/HEM/


Vi har återkommande mobilfria dagar för att påminna eleverna om hur man påverkas av mobilen. 

Ett aktivitetsbibliotek förser eleverna med utrustning för aktivare raster.  

Årskurs 8 är fadderklasser åt årskurs 7. 

Elevens val utvidgas till ett stort antal olika aktiveter, många med fysisk anknytning. Här 

organiseras eleverna årskursöverskridande. Aktiviteter som man kan fördjupa sig inom är fotboll, 

idrott med inslag av lekar och olika bollspel, dans, styrketräning, skateboard, teater, 

musikvideo, media med inslag av webradio och podcast, bild, hem- och konsumentkunskap, 

textilslöjd, svenska, engelska, matematik. 

Självförtroende och en positiv självbild är nyckeln till både psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Detta är något vi kommer jobba extra med under läsåret.      

Vi fortsätter arbetet med Tobaksfri skoltid. 

Fördjupnings- och friluftsdagars innehåll kopplas till hälsoprofilen. 

Hälsosamtal genomförs med samtliga elever i årskurs 7. 

Ståbänkar finns i olika klassrum för de elever som önskar. 

Hälsoperspektivet vävs in i den pedagogiska situationen.  

 

 

 

 


