18. august 2017
Kære ledere og medarbejdere
Vi håber, I har nydt sommeren ovenpå et travlt forår med blandt andet forskningen i Svendborgprojektet Aktive børn i dagtilbud.
I skal have en stor tak for jeres samarbejde for at få det hele til at lykkedes med de fysiske test,
sprogvurderinger og tålmodighedsvurderinger. Det er en uvurderlig indsats, I yder når vi kommer og
forstyrrer i hverdagen.
I det kommende år vil tidsplanen være nogenlunde som nedenstående. Det omfatter de børn fra årgang
2012 og 2013, der er tilmeldt forskningen:
Trivselsvurderinger
Trivselsvurderingerne i Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud følger tidsintervallerne i Fokus, så de
kommer til at foregå samtidig (uge 35-39).
Det betyder, at i uge 34 får I tilsendt login-oplysninger og en vejledning til det system, I skal bruge. Det er
det samme system som sidst, så nogle af jer kender det. Sidste gang fungerede det ikke ret godt. Det må
ikke ske igen, så vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for, at det bliver så let for jer som overhovedet muligt.
Det er besluttet, at projektet, i lighed med sidste gang, godtgør 15 min. for hvert barn, der bliver
gennemført trivselsvurdering på. Midlerne bliver overført til jeres vikarkonto i løbet af efteråret.
Fysiske test
Næste runde af de fysiske test bliver gennemført i foråret 2018. Det er årgang 2012 og 2013, der skal
testes. Det er ikke så mange børn som ved sidste testrunde, så vi forventer, at vi samlet skal bruge mindre
tid, men ellers bliver procedurerne de samme.
Den sidste runde med fysiske test er i foråret 2019.
Aktivitetsmålinger
Alle børnene skal have en aktivitetsmåler på i én uge. Den bliver sat på, når børnene er til de fysiske test
næste forår. Der arbejdes på en anden løsning ift. påsætningen af målerne, da nogle havde lidt problemer
med plastrene sidste gang.
Sprogvurderinger
Alle børn skal have lavet sprogvurderinger – de forventes at blive udført fra april-juni 2018 i børnehuset.
SMS-spørgsmål til forældrene
Forældrene svarer på en SMS hver anden uge. Hvis de svarer, at deres barn har haft ondt, bliver de ringet
op af en forsker, der vurderer, om barnet skal undersøges nærmere. Der har været lidt ventetid på OUH, så
fremover vil børnene bliver tilset af Sarah Thurøe (kiropraktor og forsker) på en forsøgsklinik på SDU, og
hvis der er behov for yderligere udredning, bliver børnene sendt videre til OUH.
Videre forløb i folkeskolen
Videnskabsetisk Komité har godkendt, at SDU kan følge de børn, der er tilmeldt forskningen - også når de
forsætter i skolen. Forældrene har fået tilsendt et brev med information om dette. De kan selvfølgelig altid
melde fra, hvis de ikke ønsker at forsætte. Det får ikke betydning for jer, men så er I informeret, hvis
forældrene spørger.
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Status på tilmeldinger til forskningen og afvikling af test er:
 863 børn er tilmeldt
 834 børn er blevet testet i hallerne i foråret 2017
 837 forældre har besvaret SMS-spørgsmål hver anden uge
Det er rigtig flot, og der er ingen tvivl om, at vi gennem de næste par år kan bruge disse data til at blive
klogere på, hvordan vi gør vores børn både sundere, gladere og klogere 
Endnu engang tusind tak for jeres hjælp og samarbejde for at få det hele til lykkedes 
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