
Et kost- og aktivitetsprogram til  
overvægtige og inaktive børn  

og deres familier

7 - 15 år 40 uger



Hvert 5. barn i Danmark er overvægtigt,  

70 % af dem er det stadig som voksen  

Sundhedsstyrelsen

Forskning viser, at overvægtige børn  

rapporterer om lige så dårlig livskvalitet 

som børn, der har kræft

Professor Bente Klarlund Pedersen



COOL2BFIT har til formål at  

reducere overvægt og  

forbedre de deltagende børns  

almene sundhedstilstand via en  

livsstilsændring

COOL2BFIT er et kost- og 

aktivitetsprogram, der 

har til hensigt at højne 

sundhedstilstanden for 

overvægtige og fysisk in-

aktive børn i den danske 

folkeskole.  

 

Programmet består af en 

multifacetteret indsats, 

med fokus på:

 ○ fysisk træning 

 ○ løbende måling af 

sundhedsparametre

 ○ skræddersyet kostvej-

ledning og fælles mad-

lavningsaftener

 ○ motivationsarbejde 

 ○ strategier til at forank-

re en sundere livsstil i 

hverdagen

COOL2BFIT er udviklet 

af personlig træner og 

ernærings- og hushold-

ningsøkonom Tina Trane 

Thomsen, som har lang 

erfaring med at forbedre 

overvægtige og inaktive 

børns sundhedstilstand 

via livsstilsændringer. 

COOL2BFIT er en del 

af Sund Skole Nettet og 

udviklingsarbejdet har 

været finansieret af Rock-

wool Fonden. 

Tina Trane Thomsen vil 

fremover lede COOL2B-

FIT og følge de fysiske 

aktiviteter og kostvejled-

nings- og motivationsak-

tiviteterne. Tina står lige-

ledes for oplæringen af 

COOL2BFIT-instruktører-

ne, hvorved vi sikrer høj 

kvalitet og sammenhæng 

i programmets aktiviteter. 

Fra 2014 er det målet, at 

COOL2BFIT vil dække 

kommuner over hele lan-

det.

Om COOL2BFIT



Formål

COOL2BFIT har til for-

mål varigt at reducere 

overvægt og forbedre de 

deltagende børns almene 

sundhedstilstand (meta-

boliske sundhed, konditi-

on, og overordnet velvæ-

re) via en livsstilsændring, 

der understøttes af deres 

nærmiljø. 

Multifacetteret  
indsats  

Udviklingsarbejdet med 

COOL2BFIT og erfarin-

ger fra andre lignende 

programmer har vist, at 

varige resultater bedst 

opnås, når der arbejdes 

multifaciliteret og med 

udgangspunkt i den 

samlede families kost- og 

motionsvaner. Til forskel 

fra mange andre kost- og 

aktivitetsindsatser er  

COOL2BFIT-programmet 

kendetegnet ved, at bør-

nenes forældre og eventu-

elt søskende indgår som 

aktive deltagere i pro-

grammets aktiviteter. 

Ambitiøst  
fællesskab 

I COOL2BFIT arbejdes 

der på at skabe et frirum 

for børnene og deres fa-

milier, hvor de opbygger 

en fælles identitet og et 

understøttende netværk 

med andre familier i pro-

grammet. Samtidig er det 

et ambitiøst fællesskab, 

hvor professionel in-

struktion og en grundig 

opfølgningsindsats giver 

deltagerne og deres fami-

lier redskaber til at ændre 

usunde vaner.



7-15 år

Hvem kan deltage? COOL2BFIT er målrettet 

børn, der lider af over-

vægt eller markant fysisk 

inaktivitet og generelt 

har en uhensigtsmæssig 

livsstil. Indsatsen er mål-

rettet børn i alderen  

7-15 år. 

Da det deltagende barns 

familie forventes at spil-

le en aktivt deltagende 

rolle i programmet, bør 

det sikres, at familien har 

vilje til at engagere sig i 

projektet. Erfaringer fra 

tidligere forløb har vist, at 

elevens søskende i mange 

tilfælde også vil spille en 

aktiv rolle i forløbet, men 

der er ikke noget krav til 

deltagelse af søskende.



Individuel tilpasset 
kostvejledning

Inden opstarten af pro-

grammets fysiske træ-

ning modtager familierne 

en individuel kostvejled-

ning i eget hjem. Her laves 

målsætninger for barnets 

vægttab, og familierne får 

vejledning til omlægning 

af kosten med udgangs-

punkt i den enkelte fami-

lies kostvaner. Indhold i 

køkkenskabe og køleskab 

gennemgås sammen med 

familien, og familiens 

kostvaner diskuteres. 

Besøget i familien hjæl-

per kostvejlederen til at 

identificere, hvor udfor-

dringerne ligger hos den 

enkelte familie, så indsat-

sen derved kan målrettes. 

Efter endt kostvejledning 

modtager familien en 

kostmanual tilpasset den 

enkelte familie. 

Familierne tilbydes ef-

terfølgende yderligere to 

opfølgende kostvejled-

 

ninger, der typisk afhol-

des efter henholdsvis 13 

og 30 uger, baseret på den 

enkelte families behov og 

ønsker. Kostomlægningen 

understøttes af tre fælles 

madlavningsaftener på 

den lokale skole, hvor 

familien sammen med de 

øvrige familier i program-

met får gode råd til brug 

af sund kost i hverdagen 

og får mulighed for gensi-

dig inspiration og udveks-

ling af erfaringer med de 

øvrige familier. 

Fysisk træning 

 

COOL2BFITs fysiske 

aktivitetsdel består af to 

ugentlige træningsses-

sioner under ledelse af 

COOL2BFIT-instruktører. 

Træningen afholdes i en 

gymnastiksal/fitnesscen-

ter eller foregår udendørs 

i sommerperioden. Grup-

pen af børn aldersopdeles 

i to grupper: 7-10 og 11-15 

år ved minimum 30 børn.

Eftermiddagstræning: En 

ugentlig træningssession 

afvikles en hverdagsefter-

middag. Træningen er af 

en times varighed, og der 

er fokus på konditions-

træning og oparbejdelse 

af grundform, både via 

gradvist forøget løbe-

træning og legebaserede 

fysiske aktiviteter. Fokus 

på det yngste hold er 

på motoriske øvelser og 

leg, mens det ældre hold 

målrettes optræning af 

grundformen. Til den 

 

ugentlige eftermiddags-

træning deltager børnene 

uden familie, og trænin-

gen ledes af én  

COOL2BFIT-instruktør.

Fællestræning: Den an-

den ugentlige trænings-

session er en fællestræ-

ning af 1,5 times varighed, 

der afholdes med delta-

gelse af forældre og even-

tuelt søskende. Familier-

nes deltagelse medvirker 

til at motivere børnene i 

deres træning og under-

bygger samtidig den sam-

lede families engagement 

i COOL2BFIT-program-

met. Træningen ledes af 

to COOL2BFIT-instruk-

tører.

Programmets  
elementer

1 2

COOL2BFIT består af et forløb over 40 uger eksklusive  

ferier, og der er mulighed for løbende at opstarte hold 

hele skoleåret. I programmet indgår fire hovedelementer:
4



Måling af fysiologiske 
sundhedsparametre

I forbindelse med fæl-

lestræningen tilbydes 

både børn og forældre en 

professionel fysiologisk 

måling indeholdende 

måling af vægt, fedtpro-

cent, fedt i kilo, måling 

af fedtfri masse (muskel-

masse, vand i kroppen og 

knoglemasse), BMI samt 

metabolistisk alder (stof-

skiftets fysiske alder) og 

specifikt for de voksne: 

Visceralt fedt (fedt om-

kring de indre organer). 

Børnenes højde bliver 

desuden målt løbende.

 

De løbende målinger fun-

gerer dels som en inspi-

ration og motivation for 

deltagerne, der kan følge 

med i resultatet af deres 

indsats, dels som informa-

tion til COOL2BFIT om de 

enkelte børns resultater. 

Konstateres en manglen-

de eller uhensigtsmæssig  

udvikling tager COOL2B-

FIT initiativ til en opføl-

gende vejledning.

Motivationsarbejde

 

Livsstilsændringer er 

svære og kræver hjælp 

til motivation og fast-

holdelse. I COOL2BFIT 

afholdes derfor i løbet af 

programmet tre tema-

aftener for forældre. På 

temaaftenerne diskuteres 

de udfordringer og løs-

ningsstrategier, der kan 

anvendes i motivations-

arbejdet. Efter ønske kan 

temaer som ernæring, 

kostomlægningsbarrierer 

og andre temaer knyttet 

til livsstilsændringer ta-

ges op. Temaerne udvæl-

ges med udgangspunkt 

i de problematikker, der 

præger det enkelte holds 

deltagere. Arrangemen-

terne skaber samtidig 

sammenhold, identitet og 

netværk blandt de delta-

gende familier.

For at sikre fastholdelse 

af deltagere og for at sik-

re, at de opnåede  

 

 

 

resultater forankres i 

varige livsstilsændringer, 

holder COOL2BFIT gen-

nem programperioden en 

tæt kontakt til familierne, 

og der følges løbende op 

på hver enkelt via telefon, 

SMS, e-mail og Facebook. 

Ved udeblivelse fra træ-

ning følges automatisk 

op på den udeblivende 

familie. 

Afvikles COOL2BFIT for-

løbet således, at program-

met afbrydes af sommer-

ferieperioden, tilbydes 

én ugentlig træning til 

de familier, der ikke er på 

ferie. 

Som et element i det lø-

bende motivationsarbejde 

uddeles en vandrepokal 

til børnene for god fysisk 

indsats i forbindelse med 

træningen – samt en ’god 

ven’-pokal. 

3 4

40 uger



Inddragelse af sundheds-

plejersker i den individu-

elle opfølgning med fami-

lierne efter forløbet.

 

Iværksættelse af  

’buddy’-ordninger internt 

på holdene eller med  

tidligere deltagere. 

Oprettelse af samarbejde 

med udvalgte idrætsfor-

eninger i kommunen.

 

 

Tildeling af fritidspas for 

holdets deltagere.

Iværksættelse af en  

mentorordning med ek-

sempelvis fritidsguider.

Opfølgningsmøder  

arrangeret af  

COOL2BFIT, eksempelvis 

1, 3 og 6 måneder efter 

forløbets afslutning. 

Forankring

 

 

Indsatser rettet mod 

livsstilændringer har 

begrænset nytte, hvis de 

ikke følges op og fører til 

en langvarig forandring. 

Et COOL2BFIT forløb bør 

indeholde et element af 

efterværn der skal sikre, 

at de opnåede resultater 

kan opretholdes. 

Derfor samarbejder 

COOL2BFIT sekretariat 

med den relevante kom-

munale afdeling om at 

skræddersy en forank-

ringsplan i forhold til 

kommunens specifikke 

organisation og mulighe-

der. 

Forankring skal sikre, at 

de opnåede resultater 

opretholdes. 

Indholdet i den enkelte forankringsplan kan eksempelvis indeholde:

1

4

2

5

3

6

Forankring 

skal sikre,  

at de opnåede 

resultater  

opretholdes



Materialer Som en del af programmet modtager hver familie følgende: 

 

Et introduktionsmateriale om COOL2BFIT inkl. programplan over hele forløbet

En kostvejledningsmanual inkl. opskrifter. 

Der indgår derudover følgende materiale i COOL2BFIT-programmet:

Ugentlige mails, sms og fælles platform med nye opskrifter og mulighed  

for at kommunikere indbyrdes.

Bemanding COOL2BFIT-programmet 

er udviklet af personlig 

træner og ernærings- og 

husholdningsøkonom 

Tina Trane Thomsen. 

Tina Trane Thomsen vil 

også fremover vil være 

den gennemgående figur 

i COOL2BFIT og deltage 

i både kostvejlednings-, 

motivations- og fysiske 

aktiviteter. Dermed sikres 

høj kvalitet og sammen-

hæng i programmets 

aktiviteter og en fælles 

referenceperson for både 

børn og voksne. Ved 

weekendtræningen del-

tager to holdtræningsin-

struktører.

Fra efteråret 2013 tilknyt-

tes yderligere to medar-

bejdere til COOL2BFIT, 

der fra 2014 vil dække 

kommuner nationalt.





Hvordan får jeg 
COOL2BFIT på  
min skole?

COOL2BFIT udbydes i 

2013 til alle skoler i Region 

Sjælland og fra 2014 i hele 

landet.  Interesserede sko-

ler kan: 

 ○ downloade informa-

tionsmateriale om 

COOL2BFIT på  

sundskolenettet.dk

 ○ bestille et gratis infor-

mationsmøde ved hen-

vendelse til Sund Skole 

Nettets sekretariatet

 ○ rekvirere et gratis in-

formationsmøde hos de 

kommunale Sund Skole 

Nettets netværk 

Der skal minimum være 

15 tilmeldte familier pr. 

hold, hvorfor holdene of-

test vil bestå af deltagere 

fra flere lokale skoler. 

Hvis en skole viser inte-

resse for COOL2BFIT, kan 

sekretariatet tilbyde at 

tage kontakt til kommu-

nens øvrige skoler med 

henblik på oprettelse af 

et COOL2BFIT-hold på 

tværs af de lokale skoler. 

Programmet forudsætter, 

at der kan stilles gratis 

idrætsfaciliteter til rådig-

hed på en af de deltagen-

de skoler.

COOL2BFIT er tænkt som 

et kommunalt forankret 

projekt. Rekruttering af 

deltagere til COOL2BFIT 

vil derfor foregå i samar-

bejde med de kommunale 

institutioner. I de kom-

muner, hvor der indle-

des et samarbejde med 

COOL2BFIT, er de lokale 

sundhedsplejersker der-

for tiltænkt en rolle i re-

krutteringsprocessen.

Interesserede SSN-skoler kan  

downloade informationsmateriale om 

COOL2BFIT på SundSkoleNettet.dk 

eller bestille et informationsmøde ved 

henvendelse til SSN-sekretariatet



Rockwool Fonden finan-

sierer omkostninger til 

udvikling af materialer. 

De deltagende kommu-

ner/SSN-skoler betaler 

således kun kostpris 

for projektet, hvilket 

beløber sig til 5.995 kr. 

pr. barn, forudsat at der 

oprettes hold med 20 del-

tagere på hver. Prisen for 

COOL2BFIT er dermed 

yderst konkurrencedyg-

tig sammenlignet med 

lignende programmer. 

Sekretariatet vil så vidt 

muligt organisere hold 

og instruktører for at op-

timere logistikken, men 

udgifter til transport kan 

tilkomme.

5.995 kr.  
pr. barn

forudsat 20  
deltagere pr. hold

7.423 kr.  
pr. barn

forudsat 15  
deltagere pr. hold

Prisen

Kontakt

Tina Trane Thomsen 

Projektleder 

Tlf.:  +45 46 55 80 44 

tina.thomsen@rockwool.com 

Rockwool Fonden 

Kronprinsessegade 54, 2. tv 

1306 København K

SundSkoleNettet.dk
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