
Når dit barn har diabetes
på Skødstrup Skole

Vi kan give dit barn medicin i skoletiden
For at børn med diabetes kan deltage i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater, kan det 
være nødvendigt at give medicin, når børnene er i skole. Skødstrup Skole påtager sig, i det omfang det er 
muligt, at give medicin i skoletiden. Det forudsætter, at den behandlende læge har vurderet, at medicinen 
kan administreres af personer, der ikke er sundhedsuddannede.

Vores ressourcepersoner hjælper dit barn
Skolen har tre ressourcepersoner, som varetager diabetesopgaven på skolen i samarbejde med eleven, 
klasseteamet og forældrene. Doris Kroer varetager opgaven i det daglige. Hvis hun er fraværende, vareta-
ges opgaven af Casper Mikkelsen. Hvis de begge er fraværende, varetages opgaven af Mads Bollesen.

Børn og forældre skal være trygge
Målet med indsatsen er at skabe tryghed for barnet og forældrene i hverdagen på skolen, og at barnet 
gradvist lærer at tage selvstændigt ansvar for sin diabetes. 

Skolens diabetesressourcepersoner tager ansvar for
• at samarbejde med forældrene om en handleplan og daglig håndtering af barnets diabetes
• at hjælpe børnene med at måle og regulere blodsukkeret, når de skal spise, inden og midtvejs i   
 idræt og svømning, og inden de tager hjem fra skole
• at gøre forældrene opmærksom på, hvis der mangler kulhydrater i depotet på skolen
• at samarbejde med elever, forældre og klasseteam om at lære børnene at tage ansvar for deres  
 diabetes
• at kontakte forældrene telefonisk, hvis de oplever ikke at kunne tage ansvaret for et barns diabetes,  
 så forældrene selv kan overtage ansvaret

Skolen forventer, at forældre tager ansvar for:
• at give skolen informationer om, hvordan barnets medicin skal opbevares og håndteres
• at samarbejde med skolen om en handleplan og daglig håndtering af barnets diabetes
• at barnet er velreguleret, når det møder i skole (værdi 4-8)
• at barnet har relevant, velfungerende diabetesudstyr, insulin og kulhydrater med hver dag
• at barnets udstyr er kalibreret hjemmefra
• at være tilgængelige på telefonen, hvis diabetesressourcepersonen har brug for dem og ikke kan  
 tage ansvar for håndteringen af barnets diabetes

Skolen forventer at elever med diabetes tager ansvar for:
• at lære at tage (med)ansvar for deres diabetes
• at samarbejde med diabetesressourcepersonerne
• at vide, at de skal måles, før de spiser
• at vide, at de skal måles inden fysisk aktivitet,  
 og vide hvor deres blodsukker helst skal ligge


