Hvad er go4it?
Et tilbud til overvægtige børn i
4.- 6. klasse og deres forældre i Rudersdal Kommune.

Hvad skal man som
forældre?
En forudsætning for deltagelse i projektet er, at I som forældre er motiveret til at støtte
jeres barn i at ændre livsstil.
Er jeres barn en af de heldige,
der får plads i projektet, får I
tilbudt 4 familiesamtaler med
en sundhedsplejerske og en
familiekonsulent.
Her vil vi bl.a. opstille mål for
jeres barns livsstilsændringer.

Formålet med go4it?
•
•

•
•
•

At børnene oplever glæden ved at bevæge sig.
At børnenes selvværd
styrkes, når de oplever
glæden ved bevægelse.
At børnenes kondition
bedres.
At børnenes indsigt i mad
og måltider øges.
At mulighederne for en
livsstilsændring øges for
barnet og forældrene.

Derudover vil der være enkelte forældrearrangementer i
forløbet.

Hvad skal børnene?
Go4it løber i perioden 1. september 2009 til udgangen af
juni 2010.
Børnene mødes mandag og
onsdag i Birkerød Idrætscenter i 2 timer.
Aktiviteterne vil bestå af forskellige former for bevægelse
og aktiviteter for børnene,
hvor de lærer at bruge deres
krop.
Der er adgang til svømmehal
den ene dag.

I forløbet indgår der besøg af
en diætist 4 gange og derudover kommer børnene på en
hyttetur.
Børnene skal medbringe relevant træningstøj, dvs. sportssko og tøj til indendørs og
udendørs brug, samt badetøj.
Derudover skal børnene selv
kunne transportere sig til Birkerød Idrætscenter fra skole/hjem.

Børnene vil desuden blive
præsenteret for forskellige
idrætstilbud i det lokale foreningsliv, og familien inspireres til at gøre brug af disse
tilbud.

Hvad koster det?

go4it

Tilbudet er gratis.

Sundhed for børn og unge i Rudersdal Kommune

Børnene skal selv betale for
transport til aktiviteterne.

2009
Deltagere får en T-shirt og en
vanddunk.

Hvordan kommer man
med?

Email: bmb@rudersdal.dk
Tlf:
3094 4108
Der er 16 pladser og der vil
foregå visitation til pladserne
ud fra en vurdering af først
engagement og dernæst
behov.

Hvem kan være med?
Alle overvægtige børn fra
4.-6. klasse der har lyst til at
tabe sig og ændre livsstil.

Tider
Der er fysisk aktivitet:
Mandag kl. 15.00-17.00
(svømning 16.00-17.00)
Onsdag kl. 15.00-17.00
Birkerød Idrætscenter,
Bistrupvej 1,
3460 Birkerød
RUDERSDAL KOMMUNE
Børn og Unge
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Tilmelding senest 15/6 2009
til sundhedsplejerske Birthe
Matzen Bech.

