Skole-Medicin Temadag
- et nyt undervisningstilbud til elever på mellemtrinet

• Kan skoleelever læse og forstå en indlægsseddel?
• Kan de forklare, hvorfor noget medicin findes som tabletter, mens anden
medicin kun finder vej ind i kroppen ved inhalation eller injektion?
• Hvor lang tid tager det egentlig at opløse en brusetablet?
• Kan eleverne gennem diskussion og forskellige øvelser opnå ny viden
omkring smerter og smertestillende medicin?
• Og kan de lære at omgås medicin mere hensigtsmæssigt?

Skole-Medicin Temadag (SMT) er et velafprøvet koncept,
der gennem læringsaktiviteter skaber ny viden om
hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig brug af medicin.
Hvem underviser?
En apoteksfarmaceut fra skolens lokalområde i samarbejde
med læreren.
Hvornår? En hel skoledag i efteråret 2022/vinteren 2023.
Hvad lærer eleverne?
Dine elever får ved deltagelse i SMT en unik mulighed for
at opnå ny viden om medicin og hensigtsmæssig brug,
som ikke indgår rutinemæssigt i undervisningen om sundhedsadfærd.
Læring sker gennem hands-on øvelser, som er udviklet af
farmaceuter, læger, forskere og en didaktikere og tilpasset
mellemtrinet.
SMT understøtter
• ”åben skole” gennem en varieret skoledag sammen
med det lokale apotek
• fælles mål for natur/teknologi (undersøgelse, modellering,
perspektivering og kommunikation)

Hvem kan deltage? Vi indbyder 80 skoler, som har lyst til
at deltage i SMT. Vi sørger for at finde en apoteksfarmaceut
i lokalområdet, som kan komme ud at undervise på den
valgte temadag.
Skriv til skolemedicintemadag@sund.ku.dk
- hvis du ønsker at tilmelde din klasse, eller har spørgsmål
til projektet.

•

Skole-Medicin-Temadagen (SMT) - Implementering, evaluering
og forankring er støttet af Novo Nordisk Fonden.

•

SMT ledes af lektor og farmaceut Lotte Stig Nørgaard fra
Københavns Universitet og klinisk farmaceut Bettina Nygaard
Nielsen fra Rigshospitalet. Projektet evalueres af Naturfagenes
Evaluerings- og Udviklingscenter på Københavns Universitet.

•

Vores ambition er at gøre SMT til en fast tilbagevendende
begivenhed på skolerne.
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