
H Ä L S O Ä V E N T Y R E T

En mötesplats för lärande, hälsa och
upplevelser genom våra olika sinnen

Fritid-Folkhälsa
Örgryte-Härlanda



Hälsoäventyrets uppdrag

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, där barnen 
upplever och lär samtidigt.

Utbudet innefattar teman såsom levnadsvanor och relationer, värdering-
ar och attityder som kropp och själ. De olika programmen riktar sig till 
barn mellan 5-12 år.

Grundläggande i Hälsoäventyrets samtliga program är att barnen och 
ungdomarna ska bli sedda och delaktiga. De stärks i att kunna fatta 
beslut, som främjar den egna hälsan.

De stärks i att kunna fatta egna beslut, som främjar den egna hälsan.
Hälsoäventyret är ett kompliment till skolan med tydliga kopplingar till 
Förskolans och skolans styrdokument.

Vi som arbetar på Hälsoäventyret Tigern heter Mimmi Björkeryd och 
Nadja Virge.



Skelettprogrammet
Förskolans 5-åringar
Trä�a skelettet Benjamin, hans kompisar och lilla 
Maja. Vi kommer ta en titt på hur vi faktiskt ser ut 
under huden. Hur ser vårt skelett ut och hur gör 
man för att få det starkt och bra?

Digestiva/Bra bränsle
Årskurs 2
Vad händer med maten på vägen genom krop-
pen? Med hjälp av en köttbulle beger vi oss ut på 
en spännande guidad tur med tygtarmen Diges-
tiva, genom vår matspjälkningskanal. Vi går 
igenom vad som är bra bränsle för kroppen och 
varför frukost är så viktig. TIllsammans bygger vi 
Sveriges största matcirkel.

Tobak
Årskurs 5
Vi berättar om hur tobak odlas, undersöker vad 
den innehåller och vad som händer i kroppen när 
man använder tobak. Eleverna tar ställning inför 
olika situationer de kan tänkas hamna i, med 
hjälp av olika värderingsövningar.

Tjejsnack med Tilda/Killsnack med Hälge
Årskurs 6
Vad händer i din kropp när du kommer i puberte-
ten? Här får du möjlighet att ställa frågor både 
anonymt och öppet. I detta program möter pe-
dagogerna eleverna själva utan medföljande 
lärare.

Våra program



H Ä L S O Ä V E N T Y R E T

Skelettprogram
för 5-åringar

Biologi ”Människans kroppsdelar,
deras namn och funktion”
(Centralt innehåll år 1-3)

Sapere
för 4-åringar

Utveckling och Lärande
Genom att stimulera barns nyfikenhet,

glädje och intresse för mat och det
lustfyllda lärandet kan vi locka barn
och att våga smaka nytt och våga 

smaka nya smaker.
Upplev maten genom våra 5 olika

sinnen, som väcker nyfikenhet och 
lust att våga prova nytt.

Digestiva + Bra Bränsle
för årskurs 2

Biologi ”Människans organsystem,
organens namn, utseende, placering,

funktion och samverkan”
(centralt innehåll år 4-6).

Hem- och konsumentkunskap
”Olika verktyg som stöd för planering av
varierade och balanserade måltider samt
hur måltider kan fördelas över en dag”

(centralt innehåll år 4-6).

Tobaksprogram
för årskurs 5

Biologi ”Hur den psykiska och fysiska
hälsan påverkas av sömn, kost, motion,

sociala relationer och
beroendeframkallande medel...

(Centralt innehåll år 4-6)

Uppföljning av
Tobaksprogram

för årskurs 5
Biologi ”Text om varför
vi gör uppföljningar”.

Pubertetsprogram
för årskurs 6

Biologi ”Människans pubertet,
sexualitet och reproduktion samt
frågor om identitet, jämställdhet,

relationer, kärlek och ansvar”
(Centralt innehåll år 4-6)Alkoholförläsningar

till föräldrar för åk 7-8

Hälsoäventyrets program med kopplingar till skolans styrdokument


