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Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att avslå förslaget om utredning avseende Hälsoäventyret. 

 

Bakgrund 

Sarah Havneraas (KD) föreslår i et nämndinitiativ att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att i samverkan med Region Uppsala återstarta Hälsoäventyret 

i Uppsala kommun.  

 

Föredragning 

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som har drivits inom Landstinget/Regionen 

i Uppsala Län. Sedan mars 2017 finns inte Hälsoäventyret längre etablerat i Uppsala 

kommun.  

 

Förskolor och skolor har ett nationellt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

för en ökad måluppfyllelse. Som Sarah Havneraas (KD) skriver i nämndinitiativet är en bra 

skolgång en god grund för ett gott liv medan en misslyckad skolgång riskerar att leda till ett 

långvarigt utanförskap vilket i sin tur ofta påverkar hälsan. 

 
Inriktningen i läroplanerna för de olika skolformerna är att det hälsofrämjande arbetet ska 

utformas som en naturlig del i utbildningen. Eftersom skolorna redan har detta uppdrag bedömer 

inte utbildningsförvaltningen att det är kostnadseffektivt att avsätta pengar för finansiering av en 

extern verksamhet som Hälsoäventyret.  

 

Konsekvenser för barn/elever 

Förslaget till beslut innebär inga konsekvenser för barn och elever.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut ger inga ekonomiska konsekvenser.  
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Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 
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Initiativärende till Utbildningsnämnden 

Hälsoäventyret i Uppsala 
För tre år sedan stod det klart att Hälsoäventyret inte kommer vara kvar i sina lokaler på 
Svartbäcksgatan i centrala Uppsala. Sedan april är Hälsoäventyret i Uppsala utan lokaler. 

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som kompletterar skolan när det gäller 
hälsofrämjande undervisning som Region Uppsala tidigare bedrivit för Uppsalas elever. 

Tanken är att elever genom hela grundskolan ska få en möjlighet att på ett pedagogiskt sätt 
lära sig om människan, livet, relationer och den egna identiteten. De får också en möjlighet att 
samtala om värderingar och attityder inom hälsa, livsstil och etik med stöd av pedagogiska 
metoder. 

I enkäten "Liv, hälsa — Ung" som genomförs vartannat år, framkom 2017 att många elever 
uppger att de mår psykiskt dåligt, är stressade och upplever skolan som otrygg. Särskilt dåligt 
mådde flickorna i högstadiet. 
Mår man dåligt så minskar förutsättningarna att klara skolans mål och man lär sig mindre. 

En bra skolgång är en god grund för ett gott liv medan en misslyckad skolgång ofta riskerar 
att leda till ett långvarigt utanförskap vilket i sin tur ofta påverkar hälsan. 

Hälsoäventyret skulle på ett pedagogiskt sätt, med rekvisita och experiment, förtydliga 
hälsobudskapet men också ge en ökad insikt och förståelse för sambanden mellan kropp, 
hälsa, livsstil, identitet och miljö och på så sätt ge Uppsalas elever verktyg för att må bättre. 
Kristdemokraternas förhoppning är Uppsalas elever både ska må bra och lyckas väl i skolan. 

Jag föreslår därför att: 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i samverkan med Region 
Uppsala återstarta Hälsoäventyret i Uppsala kommun. 

Sarah Havneraas (KD) 
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