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Sammenfatning
Let adgang til koldt vand i skoletiden, kan få skolebørn til at drikke mindre saft og sodavand. Det viser et etårigt projekt fra Thisted
Kommune. Her har sundhedsplejen og skoletandplejen i samarbejde med to skoler og Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA,
undersøgt, om eleverne sænker forbruget af læskedrikke, hvis de kan få koldt vand. Og det gør en del. De medbringer færre søde
drikke hjemmefra og køber færre i skolens lokalområde.

Den bekymrende baggrund for projektet er, at flere og flere danske børn er for tykke eller ligefrem fede. Det skyldes ikke mindst, at de
drikker alt for meget saft, sodavand og juice frem for vand. Desuden konstaterer børnetandplejen i disse år en stor stigning i antallet af
børn med uoprettelige syreskader på grund af søde læskedrikke med lav ph-værdi. Derudover møder sundhedsplejerskerne en del
elever, som klager over hovedpine, mavepine og vægtproblemer. Derfor er der en sundhedsmæssig gevinst ved at få børn til at drikke
mere vand.

Sundhedsplejen og skoletandplejen i Thisted Kommune besluttede i samarbejde med DANVA at gøre en indsats for at overbevise
omkring 1000 børn på de to folkeskoler Sjørring og Tingstrup om, at vand er et sundt alternativ til søde læskedrikke. Fire vandkølere i
rustfri stål blev stillet op på hver af de to folkeskoler, og børnene fik returpantflasker til at fylde op med koldt vand.
Udover at få børnenes øjne op for, at vand er sundest at slukke tørsten med, var et andet mål med projektet at gøre børnene bevidste
om, at vand er en ressource. Ikke bare lokalt men også nationalt og globalt. Rent vand i hanen er ikke en selvfølge.

Derudover har børnene lært, hvad vand betyder for den menneskelige organisme. At vand kan bruges til at fremme følelsen af velvære.
Og at postevand er mindst lige så godt som købevand.
Konklusionen på projektet er, at koldt vand indenfor rækkevidde er af afgørende betydning, hvis skolebørn skal sænke forbruget af søde
drikke. Mange børn foretrækker koldt vand, hvis de har adgang til koldt vand i hanen eller i vandkølere tæt på klasseværelset, og hvor
de ellers færdes i skoletiden.

Skolebørn i alderen 7 til 13 år er blevet interviewet om vandprojektet. De fortæller, at de drikker mere vand, end før vandkølerne blev
stillet op på deres skole. Både i skolen og hjemme. Og at interessen er vedvarende. Børnene vælger i dag vand frem for læskedrikke.
Saft og sodavand nydes ved festlige lejligheder.

Eleverne i 7. og 8. klasse på de to skoler har besvaret et spørgeskema om vandprojektet. 136 ud af 223 drikker gerne vand, når det er
koldt. Også denne aldersgruppe drikker mere vand, end før vandkølernes indtog på skolen. Flertallet i denne aldersgruppe har dog ikke
sat forbruget af sodavand ned, selvom de drikker mere vand. Men et stort mindretal – især pigerne - drikker mindre sodavand end før.

Også lærerne på de to skoler er positive overfor projektet. De har givet deres mening til kende i et spørgeskema. De svarer ja til, at
eleverne drikker færre søde læskedrikke i frikvartererne, og at børnene er mere opmærksomme på at få væske nok.
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Indledning
1

”Drik vand- det er klart” sådan har overskriften været på Thisted Kommune og DANVA’s vandprojekt i skoleåret 2005-2006 på to folkeskoler i Thisted Kommune.

Det er projektgruppens ønske, at denne rapport kan inspirere skoler og daginstitutioner rundt omkring i landet til at indføre en vandpolitik. Målt på den store interesse, der har tilflydt projektet undervejs, er det styregruppens opfattelse, at projektet har nydt opbakning hos
såvel elever, forældre og skolernes personale som repræsentanter fra sundhedssektoren, vandsektoren og forskellige interesse- og
hjælpeorganisationer.

Vandprojektet har været en succes at dømme ud fra de umiddelbare tilkendegivelser fra elever, lærere, pædagoger og forældre, og
begge skoler har hver på deres måde bidraget med et stort engagement og goodwill i projektet, som gør, at vi nu kan udgive denne
evaluering som resultatet af en fælles tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Ved at sætte fokus på børns tilgang til rent, køligt postevand har projektet overordnet til hensigt at undersøge om tilgængeligheden til
vand i skoletiden har betydning for børns drikkemønstre, således at eleverne vælger at tappe vand frem for at medtage eller købe søde
læskedrikke. Projektets design har fokus på at udvikle børns forståelse af vand som en ressource globalt, nationalt og lokalt og sigter
endvidere mod at kunne evaluere de praktiske, hygiejniske og tekniske forhold vedrørende vandposter og drikkeflasker i forbindelse
med disses opsætning og udlevering på skolerne.

Indledningsvist vil der være en gennemgang af baggrunden for det nuværende projekt,
efterfulgt af en redegørelse og procesbeskrivelse af arbejdet i styregruppen inden, under og efter projektet. Dernæst beskrives forløbet
med udvalgte initiativer på de to skoler i projektåret. Det gensidige samspil, der er opstået i og med de to felter, projektgruppe og projektskoler, udvirker de faktiske resultater, som vil blive præsenteret i tre særskilte afsnit i evalueringsdelen. I evalueringsafsnittene er
disse tre tematikker belyst på baggrund af såvel kvantitative som kvalitative metoder.

Ledende sundhedsplejerske, cand.scient.soc. Inger-Marie Thomsen, Den kommunale sundhedstjeneste i Thisted, har udarbejdet den
første del af evalueringen, som er en analyse af indskoling - og mellemtrins elevers refleksioner over vand på basis af fire fokuserede
gruppe interview.

Elever fra 8.b på Sjørring Skole har i samarbejde med klasselærer Gurli Dahl stået for udarbejdelsen af et spørgeskema om vand med
udgangspunkt i projektets formål og mål til alle elever i 7.og 8. årgang på begge projektskoler. Efterfølgende har klassen bearbejdet
data og opstillet disse til brug for rapporten. Disse data er for overskuelighedens skyld sammenlagt for begge skolers vedkommende og
sammenholdt skematisk i forhold til projektets mål af projektleder og sundhedsplejerske Merethe Vinter.
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Cheftandlæge Ole Jensen, Den kommunale Tandpleje i Thisted, har bearbejdet data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt lærere,
pædagoger og teknisk personale på de to udvalgte skoler. Svarene er tematiserede og opstillet skematisk for overskuelighedens skyld.

Inger-Marie Thomsen har stået for sammenskrivningen af de tre evaluerings resultater i en sammenfattende konklusion. Merethe Vinter
har i det næstsidste afsnit forsøgt at indfange og formidle indtryk og stemninger fra projektets start til slut. Afslutningsvis giver DANVA et
bud på en perspektivering af projektet:

Projektet er udført i et dynamisk samspil med aktører fra det omgivende lokalsamfund med muligheder for eleverne til at gå på opdagelse i vand som en ressource for leg, krop og liv.

Der skal fra projektgruppens side lyde en stor tak for engageret og positiv opbakning til Thisted Bibliotek, installationskunstner Gitte
Thorup for videodokumentation undervejs i projektet, Stadsgartner Jacques Gustin, naturvejleder Søren Kiel fra Thisted Kommunale
Gartnerafdeling, Tonny Borggaard fra Thyhallen, Jan Hellerup Pedersen fra Thisted kommunale Vandforsyning og Spildevandsafdelingen, Hans Kanstrup fra Thisted Kommunale Ungdomsskole, Civilforsvaret i Thisted, sekretærerne ved Thisted kommunale Sundhedstjeneste- Caroline Berg-Sørensen og Laila Øllgaard, elever, forældre, lærere, pædagoger og teknisk personale på Tingstrup og Sjørring
skoler samt kollegaer i Thisted kommunale Sundhedstjeneste og Thisted kommunale Tandpleje for rummelighed og opbakning.

Projektgruppen, der er ansvarlig for denne rapport og for forløbet i vandprojektåret 2005-2006 er: funktionschef og ingeniør Kristian
Friis, DANVA, presse- og informationsmedarbejder Lars Fischer, DANVA, skoleleder Ulla Oddershede, Tingstrup Skole, skoleleder Per
Dahm, Sjørring Skole, cheftandlæge for Thisted kommunale Tandpleje Ole Jensen og projektleder og sundhedsplejerske Merethe
Vinter, Thisted kommunale Sundhedstjeneste. Der har været ad hoc deltagelse af ledende sundhedsplejerske Inger-Marie Thomsen,
sundhedsplejerske Gerda Bruhn, Thisted kommunale Sundhedstjeneste samt tandplejer Susanne Karlshøj og klinikassistent samt
fotograf Karen Schack Jensen, Thisted kommunale Tandpleje.

Tak for økonomisk støtte til opsætning og redigering af projektrapporten til Viborg Amts Forebyggelsessekretariat ved Søren Kølster.
Tak for tillid og økonomisk støtte til projektet fra DANVA, som har søsat projektet og gjort det muligt at lade kreativitet og sundhed få
plads i hverdagen på de to udvalgte projektskoler i skoleåret 2005-2006.

Baggrund for projektets tilblivelse
Mennesker mødes … og nye ideer opstår. Således også i 2002 da Kristian Friis (KF) ved et privat selskab bliver spurgt om ”DANVA da
ikke kan gøre noget ved de ringe forhold, som børn har for at få friskt, koldt drikkevand på deres skoler”? Samtalen inspirerede KF til at
arbejde videre med ideen, og der opstod interesse i DANVA’s Forsknings- og Udviklingspanel for at støtte et projekt om skolebørn og
vand. Projektets titel blev: ”Drikkevand og Sundhed” og omdrejningspunkterne skulle være at undersøge betydningen for børns sundhed ved en bedre tilgængelighed til drikkevand i hverdagen, samt en analyse af tekniske udfordringer i forbindelse med opsætning og
funktionen af vandposter på skolerne. En del af de økonomiske midler og mandetimer skulle bruges til evalueringer af projektet såvel
undervejs som ved start, midtvejs og afslutning.

PLS Rambøll udformede et oplæg til projektet, som herefter blev sendt til to kommuner i landet, heraf den ene Thisted Kommune. Projektet var da beskrevet og udtænkt som et pilotprojekt, der skulle danne en erfaringsbase for et nationalt initiativ i FN’s internationale
vand år 2003. Finansieringen på 5.732.000 kr. blev tænkt realiseret via fondsmidler og det kommunale bidrag som mandetimer og
praktisk indsats i forhold til forløbet.

I Thisted Kommune henviste byrådet initiativet til videre debat hos den kommunale sundhedstjeneste. Her var reaktionen i første omgang negativ, idet projektet var for stort og ambitiøst i forhold til temaet. Men efter nøjere gennemlæsning af projektoplægget vendte
stemningen, og det blev besluttet i samarbejde med den kommunale tandpleje at sige ja til at ”høre nærmere”. Dette blev accepteret af
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byrådet under forudsætningen af, at Thisted Kommune udelukkende skulle medfinansiere mandetimer og derudover ikke afholde andre
udgifter i forbindelse med et eventuelt tilsagn om at deltage i projektet.
I oktober 2003 startede den første del af processen med informationer, møder og udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper med PLS
Rambøll som tovholder.

Lokalt blev den ledende sundhedsplejerske Lisbeth Villumsen (LV) udpeget til projektleder, og sammen med Kristian Friis blev der lagt
megen energi i at søge økonomiske midler hjem til projektet. Overalt blev ideen og designet mødt med positive tilkendegivelser, men
ikke med økonomisk støtte.

Projektleder LV søgte nye udfordringer og tog på orlov i efteråret 2004. Der blev stille omkring projektet, men så henvendte PLS Rambøll sig igen for på ny at puste liv i processen. I oktober 2004 udpegedes ny projektleder, sundhedsplejerske Merethe Vinter, Thisted
kommunale Sundhedstjeneste. Samtidig blev projektet rekonstrueret og justeret til et budget på 2.073.000 kr. I den forbindelse udvalgtes to projektskoler, som fik tilbuddet om at deltage, mod tidligere alle kommunens skoler. Kriterierne for skolernes udvælgelse var:
•

Interesse for at deltage i projektet

•

Tilsluttet Thisted kommunale vandforsyning

•

Overbygningsskole

•

Land og by repræsenteret geografisk

De to skoleledere på hhv. Sjørring og Tingstrup skoler blev kontaktet telefonisk af den nye projektleder, og begge sagde straks ja.

Herefter gik næste ansøgningsrunde i gang målrettet Sundhedsstyrelsens projektpuljer. Men i januar 2005 afslog Sundhedsstyrelsen at
give økonomisk støtte til projektet begrundet i, at designet var for ambitiøst og dyrt i forhold til projektets ide.

Endnu engang måtte projektgruppen tage beslutning om, hvad der så skulle ske med projektet. I projektgruppen brændte vi stadig for
ideen. Det, sammenholdt med omgivelsernes reaktioner og forventninger til vandprojektet, gjorde, at projektgruppen valgte at fortsætte
projektet med de midler, der var bevilliget. DANVA havde gennem sin Forsknings- og Udviklingskonto bevilliget økonomisk støtte til
projektet; budgettet på nu 90.000 kr. blev det aktuelle økonomiske grundlag for projektet. Det betød, at PLS Rambøll ikke længere var
aktører, da projektets formindskede økonomiske omfang ikke muliggjorde deres deltagelse.

På endnu et møde i Thisted ultimo februar 2005 med den nuværende styregruppe bliver denne rapports projekt søsat efter en revurdering af projektbeskrivelsen. Der bliver ved samme lejlighed lagt en rammebevilling for økonomien i projektet, der nu udelukkende er
lokalt forankret.

Projektets formål og mål
Formålet med projektet er at afdække betydningen for børn og unges trivsel og sundhed ved en let tilgængelighed til frisk, koldt drikkevand i skolen.
Målene er:
at eleverne drikker vand i stedet for søde læskedrikke i skoletiden.
at eleverne i løbet af projektåret opnår viden, indsigt og forståelse for vands betydning for egen og andres sundhed
at eleverne får erkendelse for vand som et bærende element i samfundet via sociale og æstetiske samt vidensbaserede læreprocesser.
Derfor temaerne: ’Leg og Vand’, ’Krop og Vand’ og ’Liv og Vand’.
at der gøres erfaringer med vandposternes tekniske kvaliteter
hvad dur for elever, lærere, pædagoger og teknisk personale
hvad dur ikke for elver, lærere, pædagoger og teknisk personale
at der gøres erfaring med genbrugspantflasker
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hvilke dur for de fire målgrupper
hvilke dur ikke for de fire målgrupper.

Projektgruppe på tværs af fag og sektorer
Projektgruppen er tværsektorielt, repræsenteret ved undervisningssektoren, sundhedssektoren og vandsektoren. Gruppen er også
tværfagligt sammensat af lærere, sundhedsplejersker, tandlæge, tandplejer, klinikassistent, fotograf, ingeniør, cand. mag og
cand.scient.soc.

Denne sammensætning har været befordrende for engagementet og drivkraften i projektet, da der hele tiden har været en nysgerrighed
efter at høre, hvordan og med hvilket perspektiv de forskellige faggrupper har budt ind med viden, holdninger og erfaringer vedrørende
vand. Gruppens sammensætning har betydet, at der har været tilgang til et udbredt netværk, der kunne trækkes på i mange forskellige
situationer, hvor en ide i projektet skulle realiseres. Det kan heller ikke udelukkes, at kulturen i en provinsby i Nordvestjylland resulterer i
en praksis, hvor både det politiske og administrative system er indstillet på at ’gribe chancen’ og ’lad os se at få det bedste ud af det’.

Det er en pointe i processen, at de mandetimer som Thisted Kommune har bidraget med, er fundet i den daglige arbejdspraksis. Det
betyder, at de medarbejdere, der har deltaget i projektet har haft det som en ekstra opgave i en travl hverdag. Det er betingelserne, og
det er i det lys, at projektet og denne rapport skal læses.

I lærergruppen er der en interesse i, at børn lærer, når de går i skole. I skolen er både det specifikt faglige og det almendannende
aspekt på en og samme tid i spil. Derfor rejser det spørgsmålet, hvad understøtter læringssituationen i og omkring eleven? Skolesystemet har en interesse i, om elevernes tilgængelighed til vand i skoletiden, gør en forskel i den retning.

Tandplejen ser i disse år en stor stigning i antallet af børn og unge med uoprettelige syreskader opstået på grund af søde læskedrikke
med lav ph-værdi. Disse syreskader på tænderne kan medføre forringet livskvalitet med negativ fysisk, psykisk og social trivsel for
eleverne til følge. Tandlægerne ønsker at fremme tandsundheden og har interesse i projektet fra den vinkel. Den kommunale Sundhedstjeneste møder i sit arbejde en del elever med psykosomatiske klager som hovedpine, mavepine og muskelspændinger samt
elever med ernæringsrelaterede problematikker som overvægt og fedme. Dette har store konsekvenser for elevernes trivsel. Projektet
åbner for et sundt og konkret alternativ til de søde drikkevarer. I den almene kostvejledning fra den kommunale sundhedstjeneste indgår
anbefalingen om at indtage ½ liter mælkeprodukter dagligt. Vand anbefales til at slukke tørsten. DANVA ser en stor opgave og interesse
i at lede rent vand ud til forbrugerne i samarbejde med de lokale vandværker og aflede spildevandet forsvarligt i samarbejde med de
ligeledes lokale spildevandsanlæg. Tillid og kendskab til vandkvaliteten i det danske postevand bør komme borgeren til gode. ’Drik vand
- det er klart´.
Det er unødvendigt og dyrt at købe vand på flaske i Danmark.

Projektgruppens syn på vand
Temaet vand er på en gang konkret og eksistentielt i sit væsen. Vand er et grundvilkår for menneskehedens og livets eksistens. Vand er
til at smage på, føle på, kigge på, lytte til og være i. Vand giver liv, og vand tager liv. I projektgruppen blev det gang på gang drøftet,
hvad godt drikkevand er, hvordan vand beskyttes mod forurening globalt, nationalt og lokalt. Hvornår, hvordan og hvilke markedsinteresser der er i spil om vand? Hvilken betydning har drikkevand for kroppen? Hvor meget, hvor lidt og hvor tit er ’det rigtige’.
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Projektets afsæt for råd og anbefalinger.
På det konkrete plan var det anbefalinger og viden fra de officielle myndigheder og instanser, der udgjorde projektets faglige ståsted(er).
Regeringens Folkesundhedsprogram, Sund hele Livet (2002-2010) blev omdrejningspunktet for anskuelsen af sundheds- og sygdomsproblematikkerne. I ’Sund hele livet’ er det især livsstilselementet, der er vægtet som et valg eller fravalg af sund kost og motion. Som
rettesnor for vores anbefaling til projektet gav Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens flyer med titlen ´Hvad Skal dit Barn Drikke’
(2004) et bud på en anvisning om sunde drikkevaner. Fødevarestyrelsen lancerer i januar 2006 ’Kostkompasset’, som viser og gennemgår principperne bag de otte kostråd. Råd nummer syv hedder: Sluk tørsten i vand. Rådet angiver et ca. indtag dagligt på 1 ½ liter
vand. Det anbefales at drikke postevand, idet ”… Vand fra hanen i Danmark er rent… Vand er … den bedste måde art dække kroppens
væskebehov på’”, (Fødevarestyrelsen 2006). Projektgruppen har lagt op til, at eleverne drikker, når de er tørstige. Der er ikke angivet en
bestemt mængde men ovennævnte anbefaling som rettesnor.

DANVA har i forhold til de tekniske og miljømæssige krav fremsat følgende punkter, som afsæt for valg og indkøb af vandposterne. Det
er vigtigt, at vandkøleren er af rustfrit stål, og at det er en gennemstrømningskøler. Vandtemperaturen bør ligge mellem 5 og 12 ºC. Der
skal her henvises til DANVA’s anbefalinger til koldt drikkevand på skoler, som snart vil være tilgængelig på www.danva.dk. Diskussionen om vandflaskernes design gik på materialer, look, økologi, håndterbarhed og pris. Designet blev valgt ud fra den aktuelle trend,
som allerede kunne iagttages i brugen af gennemsigtige halv-liters returflasker. Som logo blev sundhedsplejerske Gerda Bruhns vanddråbedesign valgt sammen med sloganet ’Drik vand- det er klart’.

Interessen og nyhedsværdien for projektet
Hvordan og med hvilke midler kan projektet få eleverne til at drikke vand og ikke søde læskedrikke i skoletiden? Her var tidens trend
med projektet, idet elevrådet på begge skoler havde et ønske om at få en vandkøler installeret på skolen. Da det første stort anlagte
projekt blev lanceret som idé, oplevede såvel DANVA som sundhedsplejen/tandplejen en meget stor medieinteresse spændende fra
landsdækkende tv stationer og aviser til lokale medier. En interesse, der også vedblev at være til stede i og med, at der også var et stort
anlagt budget i det efterfølgende udspil. Anerkendende kommentarer og opmuntring til at hænge på var typiske reaktioner, selv om
projektgruppen måtte beklage og forklare, hvorfor projektet endnu ikke var aktivt. Anderledes afdæmpet har interessen fra de landsdækkende medier været i det nuværende projekt, mens den lokale presse har været imødekommende på vores henvendelser om
initiativer. Der har været, og er stadig, løbende henvendelser vedrørende projektet fra andre kommuner og vandværker, hvortil projektbeskrivelsen med glæde er blevet sendt. Mange steder i landet har skoler selv taget initiativ eller også har det lokale vandværk taget
initiativ til at opstille vandposter på skolerne. Nyhedsværdien i at opstille vandposter er ikke i spil længere, men med dette projekt håber
vi at kunne bidrage med bl.a. en evaluering af såvel glæde, nytte og besvær ved vandposterne i skolen.

Projektgruppens arbejdsfordeling
I forbindelse med det sidste afslag fra Sundhedsstyrelsen på det reviderede projektoplæg på 2.060.000 kr. i februar 2005 bliver arbejdsgruppen dannet i sin nuværende form. De to skoleledere indtræder i projektgruppen sammen med to repræsentanter fra henholdsvis DANVA, Thisted kommunale Sundhedstjeneste og Thisted kommunale Tandpleje. Projektfeltet skal revurderes og en ny projektbeskrivelse med budgetunderlag på 90.000 kr. godkendes af styregruppen. Thisted kommunes borgmester Erik Hove Olesen, børne
- og kulturchef Erik Holm samt skolechef Palle Holm orienteres efterfølgende om den aktive del af planlægningen til dette projekt.

Tandlæge Ole Jensen blev ansvarlig for at arbejde med vandkølere og flasker ud fra DANVA’s anbefalinger til den tekniske del. Funktionschef ved DANVA Kristian Friis lagde i planlægningen vægt på, at pengene skulle arbejde så tæt på eleverne som muligt. Derfor blev
resterende beløb efter indkøb af vandposter og flasker fordelt til sundhedspædagogiske initiativer med vand ud fra de tre temaer: leg,
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krop og liv og de tre elevkategorier: indskoling, mellemtrin og overbygning. Ole Jensen (OJ) fik i Hans Kanstrup (HK) fra Thisted kommunale Ungdomsskole en værdifuld sparringspartner og hjælper til indkøb af vandkølere. Oprindelig havde alle skoler i kommunen
meldt sig som interesserede i projektet, så OJ og HK tilbød at arrangere en vandkølerindkøbsordning, som i alt har købt mere end 30
vandkølere, som de leverede monteringsklare i midten af august måned til skolerne.

Projektlederen indkaldte dernæst alle tænkelige personer til et ildsjælsmøde i maj måned, hvor der blev givet lovning på deltagelse i
projektet fra biblioteket og motionscenteret i Thyhallen; byggeledelsen for det nye svømmehalsprojekt inviterede overbygningselever til
at følge ’vandets vej’ som led i samfundsfag eller fysik undervisningen; stadsgartner og naturvejleder ville gerne deltage med deres
ideer til leg og vand, og udviklingskonsulent Lars Enevold Andersen fra Dansk Røde Kors tilbød at medvirke til at skabe kontakt til og
medvirke i den landsdækkende happening med at lukke for vandet i to dage på udvalgte skoler. De kommunale instanser, vandværk og
rensningsanlæg, bibliotek mm. tilbød at åbne deres døre for projektet. Den pædagogiske konsulent for de kommunale folkeskoler Hanne Sigvardsen overvejede muligheden for at medvirke i projektet med fokus på elevernes medinddragelse heri.

Informationen til elever, forældre og lærere blev en opgave mellem projektleder og de to skoleledere. Der blev givet en introduktion til
begge skolers pædagogiske råds møder i juni med oplæg og baggrund for projektet. Desuden blev resultatet af den engelske undersøgelse ’Water in Schools’ omtalt som inspiration. Samme oplæg blev givet til de to skolers bestyrelser. Alle steder med positive eller
tavse tilkendegivelser. Skolelederne foreslog, at der blev lavet en informationsfolder til forældrene. Folderen blev skrevet af styregruppen og redigeret og udgivet i tæt samarbejde med kommunikationsmedarbejder Lars Fischer, DANVA. Skolelederne ville selv være
ansvarlige for den fortsatte motivation af personalet i de møder og sammenhænge, hvor skolerne debatterede pædagogik og årsplan.
Der blev arbejdet på at udfærdige et logo og et slogan. Sundhedsplejerske Gerda Bruhn lavede logoet med vanddråberne, som kom på
alle drikkeflaskerne og mottoet ’drik vand – det er klart’ blev branded på ny efter at have været sundhedsplejen og tandplejens motto til
skolernes motionsløb i oktober 2004.

Udfordringer
Udskydning af starten for projektet var en nødvendighed, idet leveringstiden og klargøringen af materialerne tog længere tid end beregnet. Og første opgave blev at holde den gejst, skolerne skulle bruge til at åbne projektet i kog.

I de første dage opstod der tekniske problemer med pakningerne, som ikke kunne klare presset fra vandtrykket og de mange tapninger.
Vandtrykket blev sænket, og firmaet bag vandkølerne ordnede i løbet af ganske få dage pakningerne, som ikke siden har drillet. Ved
juletid oplevede den ene skole, at en slange var hoppet af en vandpost, hvilket resulterede i mange liters oversvømning. Det blev nødvendigt med assistance fra Falck til opsugning af vandet. Det anbefales herefter, at der installeres en aqua-stop mekanisme ved tilslutning af vandkølere.

På trods af mundtlig og skriftlig information om nødvendigheden i at udskifte flaskerne, kunne det iagttages ved besøg på skolerne i
løbet af året, at nogle af de udleverede flasker stod på borde eller reoler som tegn på, at de stadig var i brug.

I samarbejdet med Dansk Røde Kors (DRK) opstod et paradoks, idet en kendt vandproducent havde doneret et vist beløb pr. solgt
flaske vand til DRK. Dette produkt indgik i DRK’s promovering af landsindsamlingen. Men måske er et sådan sammenstød netop et
udtryk for kompleksiteten i et demokratisk samfund. I praksis voldte dette paradoks ingen problemer.

Den største udfordring har været at få tid til at arbejde med projektet, idet det som før nævnt har været indpasset i projektgruppens
almindelige arbejde uden tidskompensation. Derudover har et af medlemmerne i gruppen måtte trække sig på grund af sygdom.

Evalueringsdelen har også været presset tidsmæssigt. Dataindsamlingen skulle ske så sent som muligt i projektåret, således at de
fleste sundhedspædagogiske initiativer var afsluttede med mulighed for at kunne spores i evalueringen.
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Meget sent i forløbet stod det klart, at det blev nødvendigt med professionel assistance til klargøring af evalueringsrapporten. Der blev
udfærdiget et ansøgningsskema herom til Viborg Amts Forebyggelsessekretariat som i juni 2006 gav tilsagn om støtte til projektets
evalueringsdel.

Vandprojektets forløb på Sjørring og Tingstrup skoler i skoleåret 2005-06.
Sjørring skole er en overbygningsskole med 23 klasser og 428 elever beliggende i et mindre lokalsamfund. Skolen modtager elever til
overbygningsafdelingen fra to andre landsbyskoler. Der er tradition for, at eleverne i overbygningen har mulighed for at gå i byen i middagsfrikvarteret. I Sjørring er der købmand, bager og kiosk.

Tingstrup skole er en byskole i udkanten af Thisted. Der er 25 klasser med 580 elever. Skolen modtager elever i overbygningen fra to
grundskoler, den ene en byskole, den anden en landsbyskole. Der findes ikke muligheder for at proviantere i lokalområdet.

På byskolen Tingstrup startede alle elever i skolegården d. 19. august med at stå opstillet klassevis. Foran hver klasse var der en kasse
med vandflasker med projektets logo og blåt (vandets farvesymbol) skruelåg. Solen skinnede, og der var sommer i luften. På taget af et
overdækningsareal stod skoleleder Ulla Oddershede sammen med to musiklærere og ledte morgengymnastikken, alt imens der blev
sunget med på den til lejligheden komponerede ”Vandsang”. Stemningen var lattermild og lidt kåd, alle var vældig med på legen og
ideen.

Vandleg til første skoldedag efter sommerferien på Tingstrup skole
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På Sjørring skole inviterede skoleleder Per Dahm samme dag mellemtrin og overbygning til morgensamlingen, hvor han med overheads
redegjorde for projektet i korte træk. Der blev klappet og hujet. Der var der en positiv og glad stemning. En repræsentant fra hver klasse
kom op og fik udleveret en stor pose med tomme flasker samt projektets folder om vand og vandprojektet. Snart var der lange køer ved
vandposterne. Projektet var skudt i gang.

I Sjørring kom indskolingen i gang med vand-uge-projekt, hvor der på kreativ vis blev anskueliggjort, hvordan Sjørring bys afledning af
spildevand og oppumpning af grundvand til vandværket finder sted.

’Byg med hvad I har’ og ’Gå ikke over åen efter vand’ blev indirekte motto for sundhedsplejen og tandplejens input i den elevrettede del
af projektet. Under temaet krop og vand og med lidt afsæt i leg og vand bød sundhedsplejen ind med et dramastykke om betydningen af
håndvask. Indslaget var en dialogbaseret klasseundervisning til skolernes 1.klasser om sundhed og sygdom, om hvornår noget smitter,
og hvad der gør kroppen stærk. Hvad der er det gode ved at vaske hænder, og hvornår det er vigtigt at vaske hænder. Der blev demonstreret korrekt håndvask ved hjælp af tryllesæbe, der viste, hvordan snavs ikke flytter sig uden grundig håndvask. Dernæst kom alle
elever med ud i små hold og prøvede at vaske hænder med ’trylle’ kontrol. Til sidst opførte fire sundhedsplejersker dramastykket ’Prinsessen der ikke ville vaske hænder’ i målrettet form til denne aldersgruppe.

I september 2005 havde Tingstrup Skole to vand-event dage i samarbejde med Dansk Røde Kors under temaet liv og vand. Eleverne
oplevede på deres krop, hvordan det var, når der var lukket for vandet. Al vand, også til håndvask efter toiletbesøg, skulle hentes i
flasker fra to store tanke. Samme princip var gældende til brygningen af lærernes kaffe i ti pausen! Begge dage havde fokus på liv og
vand med film, foredrag og eksperimenter med vand i mangelsituationer. Efterfølgende var der flere elever og deres forældre, der meldte sig som indsamlere til Dansk Røde Kors’ landsindsamling målrettet vandprojekter i udviklingslande.

Til skolernes motionsløb var sundhedsplejen og tandplejen udstationeret i skolegårde, skove og plantager som levende vandposter.
Tilbuddet gjaldt alle kommunens skoler. Der har været tradition på nogle skoler for en belønning efter løbet i form af sodavand eller saft,
men med de to faggruppers signal om vand og løb er dette fænomen fortid.

Tingstrup skole havde i forbindelse med skolernes motionsløb arrangeret et sundhedsløb, hvor der blev lavet cost-benefit udregninger
på diverse lødige såvel som ulødige madvarer i forhold til motion. Eleverne skulle selv foretage udregningerne ved hjælp af formler og
tabeller.

I november 2005 arrangerede tandplejen og sundhedsplejen en udstilling på Thisted Bibliotek om sundhed og trivsel med fokus på kost
og motion. Sydthy kommune udlånte plancher og materialer, som var udarbejdet i samarbejde med Viborg Amts Forebyggelsessekretariat om dette tema. Denne udstilling blev efterfølgende sat op på begge skolers biblioteker sammen med udstillingen ’Kan Man Gå på
Vandet’ lavet af private vandværker. Udover plancher blev der lavet en større opstilling af fødevarer med synliggørelse af fedt og sukkerindholdet. Projektleder af BULT (Børn og Unge lidt for Tunge) Gerda Bruhn havde medbragt en lille stepmaskine, der kunne registrere kalorieforbruget og en BMI/fedtprocentmåler til interesserede. Svømmehallen, som i denne periode var lukket grundet en større
ombygning, gav fribilletter til den nye svømmehal til vinderne af ’Sundhedstipsen’; en konkurrence, hvor svarene om sundhed, vand,
kost og motion var gemt i udstillingen.

Under temaet krop og vand var der ’sundhedsshow’ til overbygningseleverne på begge skoler med foredragsholder Frede Brauner. Han
fortalte og demonstrerede på levende vis, hvad både ordentlig ernæring og junkfood betyder for livskvaliteten. Ved at inddrage eksempler fra sit eget projekt med unge i Århus formåede han at fange og gribe elevgruppen. Om aftenen var der foredrag med samme oplægsholder for forældre på begge skoler.

I starten af februar holdt Tingstrup skole en vellykket emneuge med det overordnede tema ’Vand’ og med inspiration fra de tre temaer:
leg og vand, krop og vand og liv og vand. Skolen benyttede sig af de mange kontakter til det omgivende samfund, der havde indvilliget i
at deltage; blandt andre Beredskabsstyrelsen, vandtårnet og naturvidenskabsfakultet på Århus Universitet, der lavede et kemishow med
afsæt i vand. Til lejligheden udgav eleverne avisen: ’Vanddråben’, som viste et billede af mangfoldigheden i elevernes tilgang til at
arbejde med de tre temaer.
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’World Water Day’ (WWD) den 22. marts markerede et internationalt fokus på vand, initieret af Unesco. Med temaet vand og kultur. De
to skolers SFO fik til lejligheden udleveret 1000 kr., en cd med Handels water-music og et oplæg om WWD af projektlederen til udvalgte
børn, hvori der i den forbindelse blev vist en video af en fransk vandballet. Videoen gav undervejs og bagefter anledning til mange
refleksioner hos eleverne over vand som et begreb for liv og død, skønhed og grusomhed. Begge SFO’ er blev opfordret til at markere
en afslutning på forløbet med en dokumentation i form af foto eller video.

På Sjørring skole blev der sat højtalere ud til sandkassen, som spillede Handels musik, mens børnene legede. Pædagogerne ønskede
at se, hvordan musikken havde indflydelse på legen. På dvd-optagelsen kunne det efterfølgende ses, at nogle børn legede dirigenter og
udtrykte musikken kropsligt i legen. Der blev anskaffet en masse forskellige rør, som eleverne og pædagogerne skabte et kunstfærdigt
eksperimenterende vand-lege-redskab ud af. Dokumentationen var som før nævnt en dvd-optagelse af forløbet, som blev vist til alle
børn og interesserede forældre til et ’hente-hjem-møde. På Tingstrup SFO havde gruppen af pædagoger og børn sat vandoplevelser i
centrum og var på besøg bl.a. på rensningsanlægget; på en anden udflugt til havet fandt børnene ting og sager, som blev omarbejdet til
’kunst’ hjemme i SFO’en. Musikken blev afspillet og var tænkt som inspiration undervejs, mens eleverne arbejdede med deres værker.
Afslutningen blev markeret med en udstilling med elevernes arbejde og en fotoreportage af forløbet, som ligeledes blev præsenteret for
elever og forældre til et gå-hjem-møde.

Begge skoler havde valgt at tage på en heldagsudflugt til Thyborøn, hvor de besøgte kystcenteret og Jyllands Akvariet. Sjørring skole
deltog med eleverne på fjerde klassetrin. Tingstrup skole medfinansierede udflugten, således at alle elever i 4.-6. klasse deltog i denne
udflugt. Eleverne fik på kystcenteret mulighed for at deltage i og opleve eksperimenter med havenergi og havbiologi.

Indskolingseleverne fik via SFO midler og redskaber til legepladserne til materialer, der gør det muligt for børnene at lege eksperimenterende med vand.

Sidste tilbud fra sundhedstjenesten til projektet var et oplæg og gennemgang af kostkompasset til alle 7.og 8.klasser. Kostkompasset er
lanceret af Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen i år og erstatter kostpyramiden; oplægget faldt i tråd med ’Krop og Vand’. Sundhedsplejerskerne prioriterede, at eleverne skulle kunne reflektere med deres sidemand undervejs i oplægget over de forskellige råd. Det
gav en del uro, som var svær at håndtere, men visheden om, at det er ved at tænke højt og forholde sig aktivt til et oplæg, at der dannes bro til elevens forforståelse, tillod denne praksis.

På begge skoler har lærere og pædagoger integreret temaet vand på forskellig vis i hverdagen i løbet af skoleåret og skabt forudsætninger for elevernes tænkning, viden og handlinger i for hold til vand som en ressource. Ferien stod for døren og med den et farvel til et
interessant og lærerigt projekt år på begge skoler.

Evalueringsafsnit
I de følgende tre afsnit præsenteres projektets resultater. Hvert afsnit indledes med en kort redegørelse for metoden og en læsevejledning. Datagrundlagene, som indgår i denne rapport, kan downloades selektivt fra Ny Thisted Kommunes hjemmeside (se referencelisten).
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Leg og vand på Sjørring skole

” Det er smaddergodt, det vand … når det er koldt ”

Hvad mener børn om vand?– Denne evalueringsdel er baseret på udsagn hentet fra fokuserede gruppeinterview med skolebørn i alderen fra 7 til 13 år, som deltog i projektet: ”Drikkevand og sundhed – Drik vand, det er klart”.

Formålet med at anvende Fokusgruppeinterview har været at opnå viden om variationer i synspunkter om og overvejelser over temaet:
”Vand” – for herved at kunne give et nuanceret billede af børnenes oplevelser, holdninger og handlinger under og efter projekt forløbet.
(Brødsgård og Glerup Hansen 2001: 273)

2

Udtalelser fra børn i 1.-3. klasse:

”Før i tiden synes jeg, at det var irriterende, at vandkølerne ikke var der. Så var jeg nødt til at tage vand med hjemmefra eller tage vand
fra vandhanen. Det kan godt være lidt ulækkert. Jeg drikker mere vand nu.

2

I Munksgaard: Klinisk sygepleje (15. årgang. Nr. 5. oktober 2001) ”Fokusgruppeinterview – et kvalitativt

evalueringsværktøj”
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”En gang imellem når jeg har ondt i hovedet, så drikker jeg en masse vand. Så har jeg ikke ondt mere”

”Jeg blev sløv i går, fordi jeg ikke fik noget vand”.
Jeg har lært, at det er sundt for kroppen at drikke vand”.

”Lærerne siger, at vi skal drikke vand”.

”En gang fik jeg altid saftevand med. Men efter det her vandprojekt får jeg kun vand med”.

Udtalelser fra børn i 4.-6. klasse:
”
Jeg vidste ikke, at vand kunne gøre så meget godt ved en. Altså hjælpe en så meget”.

”Jeg synes, at det man køber smager lidt af plastik. Det er også et dyrt”.

”Altså i stedet for at tage saftevand og sådan noget når jeg er tørstig, tager jeg bare vand i stedet”.

”Jeg drikker mere vand end før. Jeg drikker også mere vand derhjemme”.

”Vi drikker nok lidt mere vand derhjemme nu, end vi gjorde tidligere”.

”Nu kan jeg i hvert fald bedre lide at drikke vand end sodavand og saftevand og alt muligt”

”Jeg synes, det har været en stor succes. Det er da rimeligt sejt, at vi har sådan nogle vandkølere”

”Nu er det nok ikke så spændende, som det var før. Men man kan se, at der er betydeligt flere, der drikker vand nu end før”

”Mine forældre synes også, det er en god ide i stedet for at have alt det juice og sådan noget med”

”Jeg får ondt i hovedet, hvis jeg ikke får vand nok”..

Hovedbudskaber fra den kvalitative undersøgelse
Børn har brug for rene og indbydende omgivelser ved såvel vandkølerne som toiletter.
Børnene drikker i dag mere vand end tidligere (før vandprojektet) både på skolen og i hjemmet.
Børnene drikker alt i alt mere væske i dag end tidligere.
Børnenes motivation for at drikke vand fra vandkølerne er vedvarende.
Tilgængeligheden af koldt vand gør det lettere, at vælge læskedrikke fra.

Bevidsthed/læring:
Børnene har lært nyt under projektforløbet og opnået større kendskab til:
Hvad vand er for en størrelse, og hvad det betyder for liv og vækst på jorden.
Hvad vand betyder for den menneskelige organisme.
Hvad vand, personlig hygiejne og æstetik betyder for alment velvære.
Børnenes bevidsthed om rent og forurenet vand er skærpet
Rent vand i vandhanen er ikke nødvendigvis en selvfølge – vi er heldige at bo i et land med rent vand.
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Vand kan bruges til at dæmpe smerte med /forebygge og lindre hovedpine.
Postevand er lige så godt - og mange gange bedre end ”købevand”
Vand-projektåret har budt på mange forskellige initiativer/forsøg/og lidt anderledes udfordringer for børnene – nogle børn har fundet det
lidt svært.

Adfærd:
Børnene vil gerne kunne drikke på de tidspunkter, hvor de føler størst tørst – også i timerne.
Efter fysisk udfoldelse og leg er det vigtigt, at kunne drikke og svale sig i vand.
Mange børn finder, at det er sjovt at tumle sig i vand i svømmehal og i vandkamp.
Vandkøleren appellerer til dårlige vaner hos nogle børn (”drikke med munden”)
Der leges og sjaskes mere med vand i dag end tidligere - med større risiko for faldulykker til følge.
Dårlig plads til leg uden døre medfører let mere vandpjask inden døre.
Vand medbragt fra hjemmet bliver ofte lunken. De fleste børn foretrækker den afkølede vand fra automaten.
Børnene vælger i dag vand frem for læskedrikke. Safte- og sodavand foretrækkes ved festlige lejligheder.
Børnene skal ikke søge toilettet hyppigere, end før der blev opstillet vandautomater.
Børn har brug for rene toiletter (inkl. rene papir/håndklæder) og mulighed for at være alene ved toiletbesøg.
Børnene vil gerne kunne gå på toilettet, når de føler trang.
Tiden og det at have ”tid nok” kan være afgørende for, hvad og hvornår der drikkes.
Nogle lærere finder det forstyrrende, at børnene drikker i timerne.
Børnene oplever, at såvel lærerne på skolen som forældrene derhjemme, syntes, at det er en god ide, at drikke vand.

Teknik:
Det er vigtigt at vandkølerne fungerer optimalt og køler tilstrækkeligt – undgå vandflasker i køleskab.
Der skal se rent og indbydende ud i vandkølerens omgivelser.
Spildvand fra vandkøleren må opsamles, så det ikke sjasker på gulv, tøj og sko – undgå faldulykker.
Vandflasker skal udskiftes med mellemrum – de bliver med tiden ulækre og utætte i låget.
Det er en god ide, at anvende genbrugsflasker/returflasker med skruelåg som drikkeflasker.
Mange børn vil gerne anvende engangsdrikkekrus, som placeres i nærheden af vandautomaten – ”Så ville flere børn drikke vand”
Mange børn vil gerne kunne hente vand uden døre på skolens område.

Refleksioner
Når de voksne holder møde/kursus, står der i dag ofte vand, glas eller flasker med vand tilgængeligt på bordene – voksne må drikke,
når de har lyst/tørst og ikke på bestemte tidspunkter.
De voksnes holdning og omtale af vand (sutteflasker) og det at drikke vand, kan have afsmittende effekt på børnenes egen holdning til
vand og det at dække tørst via vand.
De voksne behøver ikke tilladelse for at gå på toilettet.
Børns spontane leg med vand opfattes ofte negativt af de voksne.
•

I dag drikkes der gennemgående mere vand end tidligere – det ligger implicit i tidens sundheds diskurs. Den generelle samfundsholdning og normer/sundhedsbudskaber på området ansporer til at skifte læskedrikke ud med vand. Dette har også
umiddelbar effekt på skolernes holdning til børns drikkevaner. Her tænkes fx på Skolernes motionsløb, hvor det i dag er helt
naturligt at tilbyde vand frem for læskedrikke. Normaliteten på dette område har ændret indhold og karakter.

Dog må det antages, at børn og unge i dag skal kunne balancere og forholde sig til en
massiv markedsføring i alle medier og en målrettet indsats fra industrien, som meget vel promoverer sig på bekostning af dette projekts
hovedmål: ”Drik vand – det er klart”. Politisk divergerende udspil i relation til allerede igangsatte sundhedsstrategier spiller ligeledes ind i
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den adfærdsregulering, som ligger implicit i såvel kampagner som mange øvrige tiltag på sundhedsområdet (Fx Regeringens seneste
udspil om nedsatte afgifter på sodavand/læskedrikke)

Evalueringen af overbygnings elevernes udbytte af vandprojektet.
Eleverne fra 8.b på Sjørring skole har sammen med klasselærer Gurli Dahl stået for evalueringen af overbygningselevernes udbytte og
meninger om vandprojektet. Eleverne fik en kort introduktion om projektets formål og mål af projektleder Merethe Vinter. Eleverne fik
desuden en introduktion til dataindsamlinger. Eleverne besluttede at arbejde med et spørgeskema. Spørgeskemaet blev udformet og
sendt til projektlederen, som den efterfølgende uge drøftede form, indhold og metode igennem med eleverne. Klassen har i alt brugt ca.
to dage på arbejdet. Der er desuden udarbejdet et grafisk skema over svarene. Elevernes skemaer kan selektivt downloades fra ny
Thisted kommunes hjemmeside (se referenceliste). I den opsummerende opstilling er der foretaget en sammenskrivning af kønnene og
skolerne for overskuelighedens skyld. Tallene refererer til antal besvarelser for det enkelte spørgsmål. Der er små afvigelser i for hold til
det totale elevtal for de to årgange. De medtagne kommentarer er ikke sorteret efter tema, men medtaget usorteret.

En samlende oversigt over besvarelserne i forhold til projektets mål.

Elevbaggrund

Sjørring skole

Tingstrup skole

7.klasses elever

37

53

8. klasses elever

79

95

7. og 8. klasses elever i alt

116

148
i alt 264
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Analyse parametre; Adfærd- handling- værdier- indsigt- teknisk funktion
136 /223 elever i 7. og 8.klassetrin svarer, at de drikker mere vand
at eleverne drikker vand i stedet for søde læskedrikke i skoletiden.

nu end før vandkølerne kom.
138/226 elever svarer, at de drikker vand hver dag på skolen
114/219 elever siger nej til at de drikker mindre sodavand nu end
før vandkølerne, men 80 elever siger ja, især pigerne.

at eleverne oftere vælger at drikke vand i stedet for søde læske-

129 /220 siger at de drikker mere vand end sodavand, mens 58

drikke i forbindelse med sport og anden fritidsaktivitet.

siger nej hertil, mens 33 ikke ved det.
16 elever svarer, at de blander vandet med saft
Det fremgår ikke direkte af spørgeskemaet om denne del af projektet har haft nogen indflydelse. Skemaet er udfærdiget af elever på
den skole, hvor der ikke har været et særligt fokus på vand i en

at eleverne får erkendelse for vand som

projekt uge og hvor dansk Røde Kors ikke har lavet to dages event

et bærende element i samfundet via biologiske, sociale og æsteti-

Der spørges til læring om vand og sundhed, hvortil 183/232 svarer

ske læreprocesser. Derfor temaerne: ’Leg og Vand’, ’Krop og

ja og 33 svarer nej til at kende sammenhængen mellem vand og

Vand’ og ’Liv og Vand’.

sundhed
Der spørges til tilfredsheden med informationen om projektet,
hvortil128/228 svarer ja, 41 nej og 59 ved ikke

Der spørges til, om den enkeltes følelse af egen sundhed er øget
efter vandprojektets iværksættelse. Her svarer 64/231 ja og 125/
nej og 82 ved ikke.

Der spørges til om den enkelte har følt sig mere glad efter
vandprojektets iværksættelse: 78/207 siger ja og 114 nej og 62
ved ikke.
at der gøres erfaringer med vandposternes tekniske kvaliteter,

168/253 udtrykker tilfredshed med placeringen af vandposterne.

herunder placering og funktion

På Tingstrup siger 126/128 elever/ ja til at vandet er koldt, mens
Sjørring svarer 45/97 svarer ja hertil
kølighed: 189/236 siger ja til ok.
hurtighed: nej siger 95/225
støj: ja til megen larm 66/225

det er ikke muligt at besvare dette ud fra spørgeskemet.
at der gøres erfaring med genbrugsflasker som drikkeflasker

Sammenfattende konklusion for overbygningselevernes besvarelser om vandprojektet
Ved at øge tilgængeligheden til vand for eleverne på de to projektskolers overbygningsklasser kan
det konkluderes at:

Eleverne drikker gerne vand, når det er koldt.
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Eleverne drikker mere vand nu end før vandkølerne kom op på skolen
Eleverne har lært om betydningen af vand i for hold til sundhed
Eleverne drikker mere vand end sodavand
Et flertal af eleverne drikker stadig lige så meget sodavand, som før der kom vandkølere, men en stor gruppe piger siger nej hertil.
Kommentarerne til spørgeskemaet er positive og lyder ’Jeg synes det er en mega ide, og man får mere lyst til vand, fordi det er koldt og
friskt. Jeg drikker kun vand i skolen, fordi jeg har mere lyst til det. Det er en kanon ide efter min mening’.
Der er klager over, at vandet ind i mellem ikke er koldt nok og løber for langsomt og at der kan være sjasket under vandposterne.
Vandflaskerne bliver ikke skiftet hyppigt nok ud.

Og afslutningsvis et par citater fra eleverne:’ Det er dejligt at drikke vand. Det er en god ide. Det er godt-drik vand det er klart’.

Hovedkonklusion på spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet på skolerne
Evaluering af et vandprojekt på to skoler i Thisted Kommune, Sjørring skole og Tingstrup skole. Projektet fandt sted i skoleåret
2005/2006. Denne spørgeskemaundersøgelse er opstillet grafisk og kan downloades selektivt på Ny Thisted Kommunes hjemmeside
(se referencelisten).
Da projektet var slut blev der udleveret et spørgeskema til lærerne, det tekniske personale og personalet i de to skolers SFO’er.

Antal besvarelser

Sjørring skole

Tingstrup skole

Lærere: 39 af 40 mulige

Lærere: 42 af 55 mulige

Teknisk personale: 6

Teknisk personale: 9

SFO: 5

SFO: 9
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Resultatet at lærernes besvarelse ses her.
Lærernes besvarelser
Adfærd/ handling

Sjørring

Tingstrup

Tilladelsen til at drikke vand i timerne er

Næsten alle lærere tillader eleverne at

øget som følge af projektet fra ca. halvde-

drikke vand i timerne mod ca. 40 % før

len af lærerne til næsten 2/3 af lærerne

projektet.

Ca.20 % siger ja til at opfordre eleverne til

Ca.55 % af lærerne opfordrer eleverne til

at drikke vand i timerne, nærmest uænd-

at drikke vand i timerne mod knap 25 %

ret fra før projektet

før projektet

Ca. 80 % af lærerne opfordrer eleverne til

Ca. 80 % af lærerne opfordrer eleverne til

at drikke vand i frikvarteret mod ca.60 %

at drikke vand i frikvarteret mod ca. 60 %

før projektet

før projektet

Teknisk: flasker

Ca. 75 % er tilfredse med genbrugspant-

Ca.80 % er tilfredse med ordningen.

Vandkølernes placering

90 % er tilfredse med placeringen

80 % er tilfredse med placeringen

Beholde vandkølerne?

95 % siger ja, 5 % ved ikke

90 % siger ja, 10 % ved ikke

Læring/ide/bevidsthed

90 % synes det er en god ide med vand-

90 % synes, at det er en god ide med

kølere, mindre søde drikke indtag

vandkølere, ser at det er en trend, og at

ordningen. Se kommentarer i data.

det har positiv betydning for trivslen
Temaerne.leg, krop og livs relevans for projek-

Ca. 15 % af lærerne angiver at temaerne

Ca. 40 % angiver at det har megen

tet

har megen relevans, hovedparten 75 %

relevans, 35 % neutral betydning og

angiver neutral betydning

25 % lille relevans

Lærerens engagement i temaerne

Ca.25 % angiver at have været lidt enga-

Samme svar kategori som ovenfor.

geret i projektet, 15 % meget og 60 %
neutralt. Det er de samme, der svarer
meget, som også finder relevansen stor.
Teknisk Personale

Sjørring

Tingstrup

Tilfredshed med placering af vandkølere

50 % ved ikke, 40 % siger ja og 20 %

75 % siger ja til tilfredshed med placering

siger nej

og 10 % nej, 15 % ved ikke

50 % siger ved ikke, 40 % siger ja mens

90 % siger ja, men 10 % siger nej

Tilfredshed med ordningen med vandflaskerne

20 % siger nej
Ideen med vandkølere

40 % siger ja til at de er en god ide, mens

100 % siger ja til at det er en god ide

60 % siger ved ikke

med vandposterne

SFO

Sjørring

Tingstrup

Tilfredshed med placering af vandkølere

80 % siger ja til tilfredshed med placering,

60 % siger ja til tilfredshed med vandkø-

20 % ved ikke

lerne 40 % ved ikke

Tilfredshed med ordningen med vandflaskerne

60 % siger nej til tilfredshed, 40 % ved

80 % siger ja, mens 20 % ved ikke

Ideen med vandkølerne

80 % siger ja til at det er en god ide, 20 %

80 % siger ja til at det er en god ide, 20

ved ikke

% ved ikke.

ikke
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I spørgeskemaet til lærerne er der opstillet forskellige udsagn med holdninger til projektets betydning for elevernes trivsel i skolen.
Hovedparten af svarene er neutrale på udsagnet om, at elevernes evne til at koncentrere sig er blevet bedre, mens der er en tendens til
at svare positivt på udsagnet om, at eleverne virker mindre trætte. Der er overvejende enighed om at svare ja til, at eleverne drikker
færre søde læskedrikke i frikvartererne, og ja til, at de er blevet mere opmærksomme på at få væske nok. Langt de fleste lærere er
enige i, at eleverne er tilpasse med projektet og opfører sig ansvarligt i forhold til vandkølere og vandflasker.

Samlet Konklusion på de tre evalueringsdele:
Undersøgelsens hovedresultat:
Det kan på baggrund af de tre evaluerings oplysninger endelig konkluderes at tilgængeligheden af koldt vand i relativ tæt nærhed af
klasseværelser og arealer, hvor børnene ofte opholder sig, har
afgørende betydning for børns valg af drikke i skolen. Mange børn vil som første valg prioritere vand fra vandkølere frem for læskedrikke om denne mulighed er til stede.

Tilgængeligheden til friskt, koldt vand er dermed en nøglepræmis såfremt børn (og voksne) skal foretrække vand frem for
læskedrikke.

Det er lykkedes at formå mange børn til vedvarende at foretrække vand frem for læskedrikke. Dette forhold skal ligeledes ses i lyset af
den bevidste sundhedsoplysning og undervisning, som har været en del af skolernes hverdag under projektforløbet.

Tanker og refleksioner over forløbet af projektet
3

’Så gør det dog’ lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen, der hermed opfordrer til en bred indsats rettet mod at forbedre sundheden
for børn og unge. I hæftet er et forslag i strategien mod overvægt og fedme at fjerne sodavand, chips og slik fra skolerne og i stedet
sikre mulighed for koldt drikkevand og sund mad. Det har i relation til ovennævnte opfordring været en glæde at få mulighed for at være
med i et projekt, der har fokus på såvel forebyggelse som på sundhedspædagogiske aspekter.

3

Så Gør Det Dog! For Børn og Unge. Forebyggelse i kommunerne. Sundhedsstyrelsen. 2004
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Styregruppens tværfaglige sammensætning og samspillet heri har været en positiv oplevelse, hvor alle har taget ansvar for forløbet af
processen og opnået et ejerskab til projektets ide. Den simpleste formel for samarbejdet har været: Gør det, du er bedst til. Det har
betydet, at der ikke var fokus på faggrænser men på kompetencer.

Energien og stemningen omkring de mange forskellige aktiviteter på skolerne har været positiv, humoristisk og kreativ. Udsmykningen
på skolerne har båret præg af, at de var vandskoler. Tingstrup skoles SFO var udsmykket med mange forskellige fisk i loftet, der
symboliserede havet og hvor eleverne var en del af havbunden. Væggene var året igennem smykket med mange farverige malerier
med vand som hovedtema.

En barriere for lærernes engagement i de tre temaer har formodentlig været den meget kortfattede introduktion hertil. Set i bakspejlet
ville et samarbejde med den pædagogiske konsulent om en tydeliggørelse af den sundhedspædagogiske tankegang i en eller anden
form have medvirket til en mere fokuseret indsats. Dog har langt de fleste elever i projektet oplevet at være medinddraget i læringssituationer omkring temaet vand.

Velviljen fra de mange aktører i lokalsamfundet har nærmest været overvældende. Det er svært at få øje på barrierer her.

Elevernes faglige, sundhedsmæssige og personlige udbytte på længere sigt i forhold til projektets langsigtede intentioner kan der kun
gisnes om. Om vandprojektet medfører en nedgang i antallet af syreskader på tænderne vil kræve en helt anden form for evaluering, før
det kan dokumenteres. Men en elev siger "Det har det (forandret sig) for mig ...altså i stedet for at drikke saftevand og sådan noget, når
jeg er tørstig, så tager jeg bare vand i stedet" (ip.) interview nr. fire). Dette udsagn om ændret adfærd leder frem til en formodning om, at
det kan have en positiv effekt på mindskningen af syreskader på tænderne.

Det eneste der med sikkerhed kan siges at have en negativ virkning på fedme- og overvægtproblematikken er indtaget af sukkerholdige
flydende drikke. Meget andet i forhold til denne problematik er til diskussion i videnskabelige kredse. Fødevarestyrelsen har valgt en
generel strategi til at fremme sunde kost- og motionsvaner; i 2005 lancerede den de ottekostråd, hvor et af dem er "Sluk Tørsten i
Vand". At eleverne i deres handlinger viser en tendens til at drikke vand frem for sukkerholdige drikke kan ikke umiddelbart dokumenteres i form af færre overvægtige elever eller en bedring af allerede opståede problemer. Men en elev siger "... Det(vandprojektet) har i alt
fald virket på mig, jeg drikker meget mere vand (end før)" (ip., interview nr. fire).

Dilemmaet omkring hvor og hvornår, der må drikkes, er tydeligt. Eleverne ønsker tilladelse til at drikke vand, når de har lyst. Også i
timerne. De har en vis forståelse for, at det kræver en hensyntagende adfærd. En elev siger"... altså hvis nu jeg har en pose bundet om
min flaske. Det forstyrrer jo også med den pose bundet om". Lærerne er overvejende enige i udsagn, der signalerer mere uro om situationer med vandspild og toiletbesøg. Det leder frem til en debat om kulturen med vand og vandflasker i skolen, som må tages af de
involverede elever og lærere.

Dette projekt har gjort nogle vigtige erfaringer med den tekniske del. Det viser, at det er en nødvendighed med et godt afløb ved vandposterne, så spild og risiko for fald minimeres. Det kunne være en fordel, som foreslået i et af det tekniske personales skemaer, at der
kommer elektroniske følere på vandkølerne, således vil det kunne fremme større hygiejne ved disse. Der kan være støjforstyrrelser fra
kompressoren, såfremt vandposten er placeret tæt på lokaler, hvor der er undervisning.

Projektet har vist, at en øget tilgængelighed til friskt koldt vand gør en forskel hen imod sundere drikkevaner, så sidst med ikke mindst
vil vi med dette projektforløb sige’ Drik vand - det er klart’.

22

DANVA’s perspektivering
Thisted projektet, som startede under navnet ”Vand og Sundhed”, gør det i ordets egentlige forstand til børnelærdom, at vand og sundhed hænger sammen. Projektets mål, formål og ikke mindst den oprindelige titel
understreger tydeligt, at vand er den sundeste og bedste tørstslukker, vi har – og kommer vandet fra hanen,
så er det endda også langt den billigste af slagsen. Derfor har det været naturligt for DANVA at involvere sig
i arbejdet i Thisted.

Det danske drikkevand er sundt, fordi vi i produktionen bruger naturlige råvarer. Råvaren er grundvand. I op
mod 10.000 år har naturen renset, lagret og beskyttet vores grundvand i de allerdybeste jordlag, før vi pumper det op og forarbejder det til det friskeste drikkevand. Det er sundhed og livskvalitet, som vi kan nyde hver
gang, vi åbner for hanen.
Men alligevel drikker vores børn mere og mere sodavand. Sodavandsproducenterne har med uhørt store
reklamebudgetter og effektiv markedsføring formået at blive en fast del af vores børns hverdag. Konsekvensen er fedme og syreskader på tænderne. Det er efterhånden så stort et samfundsproblem, at Ugeskrift for
Læger for nylig anbefalede, at forbyde slik- og sodavandsreklamer rettet mod børn.

Vi har ikke nogen illusion om, at vi med et lille projekt i Nordjylland kan rette op på dette store samfundsmæssige problem. Men ”Vand og Sundhed” er alligevel en vigtig brik i arbejdet for at gøre vand til en integreret del af en sund kost og en sundere hverdag. Med ”Vand og Sundhed” får vi et udmærket indtryk af morgendagens vandforbrugere. Vi får her entydigt dokumenteret, at børn stiller krav til deres omgivelser. Hverken skoler eller vandforsyning kan forvente, at børn drikke vand i stedet for cola, blot fordi de får tudet ørene
fulde med, at det er ”åh så sundt”! Vi må derfor gøre os klar, at hvis vi forsøger at formidle budskabet om
vand og sundhed og forsøger at sælge hanevandet ude på toiletterne, vil det ikke fungere. Budskabet om
vand og sundhed lyder tydeligvis noget hult ude på toiletterne. Børn synes, det er klamt at gå ud på de kolde
og uhumske toiletter på skolerne for at drikke vand. Thisted projektet fortæller os derfor, at vandet skal tilbydes de steder, hvor børn færdes, og hvor de er tørstige: Ved klasseværelserne og ved idrætsanlæg, hvor
børn bevæger sig og sveder og bliver tørstige. Det skal være indbydende og let at tage en tår kold og friskt
drikkevand. Ellers fravælger børnene det.

DANVA er allerede i gang med en oplysningskampagne, rettet mod skoleforvaltningerne og skolerne. Vi vil
vejlede skoler, der ønsker at installere en drikkevandskøler og udvikle en vandpolitik. DANVA vil stå klar med
materiale om, hvad skolerne skal være opmærksomme på. Herudover vil vi bruge resultaterne fra Thisted
projektet til at udarbejde et omfattende tilbud af materialer og ideer om hvordan skoler kan arbejde med vand
i undervisningen og på skoler ellers. Materialet skal omfatte alt fra undervisnings- og oplysningsmateriale,
arbejdsopgaver, film, hjemmesider og konkret information om vandinstallationer på skolerne. Skolen vil måske også følge et undervisningsforløb om vand op med at indføre en vandpolitik. DANVA kan også her bistå
med erfaringer, der er gjort i ind- og udland.
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Som første skud på stammen har vi med undervisningsmaterialet har i efteråret 2006 lanceret en ny hjemmeside, der hedder vandetsvej.dk. Vandetsvej.dk beskriver vandets kulturelle og naturlige kredsløb og omfatter lærevejledning og elevopgaver og det er en udfordrende og spændende hjemmeside, der henvender
sig til folkeskolebørn fra 7. klasse og opefter. Men hånden på hjertet: Hvem af os ved, hvad der rent faktisk
sker med vanddråberne på deres rejse fra ressource til recipient? Så hvis du ikke er helt sikker på vandkredsløbet, vil du sikkert også kunne lære noget, selvom du ikke går i folkeskolen længere.
Vandsektoren vil gerne bruge erfaringerne og arbejdet fra Thisted og formidle budskabet om, at vand er en
af grundstenene i en sund kost. God tandhygiejne og masser af motion er andre forudsætninger for, at vores
børn forbliver sunde og ikke står i kø efter tøj i overstørrelser. DANVA vil også gerne etablere et sammenarbejde med sundhedssektoren, så vi kan formidle et bredt og facetteret budskab om sundhed. Hvis vi skal
ramme børn med dette budskab, skal vi ud dér, hvor børnene er i hverdagen: på skoler og på idrætsanlæg.
Så skoler og ungdomsorganisationer skal også involveres.

Gennem et bredt samarbejde håber vi, at vi kan afbøde de negative konsekvenser, vi kan regne med på
grund af Regeringens uansvarlige nedsættelser af afgifter på sodavand i Finansloven 2007. Det må ikke
være børnene, der med fedmerelaterede sygdomme og tandskader skal betale for, at vi kan nedbringe
grænsehandelen og hive lidt flere penge hjem til statskassen, for vi frygter at udgifterne til sygdomme, der
kan føres tilbage til sodavand vil blive langt større. For sammenhængen mellem indtagelse af sodavand og
dårlige tænder samt fedme kan man da helt ærligt ikke længere være i tvivl om i Regeringen. Det er da børnelærdom. I hvert fald i Thisted!
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