Danmarks vigtigste lokale

På kontorarbejdspladserne har man
indset de sundhedsmæssige fordele
ved at stå op og
arbejde

Vi sidder på et stort
problem i skolen

WHOs anbefalinger for stillesiddende kontorarbejde:
Den sundhedsskadelige stillesidden medfører en stor økonomisk bet for samfundet. Forskerne opfordrer derfor beslutningstagerne til
at tage spørgsmålet mere alvorligt og øge forudsætningerne for fysisk aktivitet i hverdagen. WHO har som mål at mindske den fysiske
inaktivitet i verden med 10% inden år 2025.

På kontorarbejdspladserne har man indset de sundhedsmæssige fordelene
ved at stå op og arbejde.
Der er sket en øgning i stillesidden i samfundet. Vi sidder på arbejdet og er mindre aktive i fritiden.
Forskning har f.eks. vist, at energiforbruget er mindsket med ca. 100 kcal/dag fra fysisk aktivitet de seneste 50 år. For meget stillesidden er skadeligt, både for børn og voksne. Det er vigtigt at kunne variere sin
arbejdsstilling i løbet af arbejdsdagen, og i kontormiljøer er hæve- og sænkbare borde mere og mere en
selvfølgelighed.
Vi sidder på et stort problem, også i skolen.
Til trods for at kontorarbejdspladserne er udviklet enormt i de seneste årtier, så ser det i skolen mange
gange stadig ud som i 70’erne. Et godt arbejdsmiljø er naturligvis lige vigtigt for børn som for voksne.
Tekniske hjælpemidler, færre gymnastiktimer og færre fritidsaktiviteter har gjort børnene mindre aktive.
Men at bruge en pc eller en tablet indebærer ikke at man skal sidde ned.
Hvorfor er stillesidden dårligt?
Der er mange grunde til at stillesidden er dårligt. En grund er at LPL (Lipo Protein Lipase), som er et
enzym der spiller en vigtig rolle ved stofskiftet, bliver inaktivt. LPLs formål er bl a at lette transporten af
fedtsyrer indeni cellerne i hele kroppen, i musklerne og hjertevævet. Ved stillesidden er LPL inaktivt, hvilket medfører at der lagres fedt i fedtvævet i stedet for at blive forbrændt som energi i musklerne.

Hvor aktive er
børn og unge?

WHOs anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet for børn i alderen 5 - 17 år:
Børn og unge i alderen 5-17 bør dagligt bruge mindst 60 minutter på fysisk aktivitet, middel til kraftig intensitet. Fysisk aktivitet inkluderer
leg, spil, sport, transport, beskæftigelse, rekreation, idræt eller anden planlagt motion, inden for rammerne af familien, skolen og samfundsaktiviteter. Mere end 60 minutter giver yderligere fordele for sundheden. Det meste af den daglige fysiske aktivitet bør være bevægelse af
middel intensitet. Højintensiv træning bør indlemmes (inklusive sådanne som styrker muskler og ben), mindst 3 gange per uge.

Hvor aktive er børn og unge?
Her følger nogle eksempler: Studier i Sverige viser, at kun 30% af de 4 årige når op til den anbefalede
fysiske aktivitet på hverdage og kun 20% af de 4 årige når op til den anbefalede fysiske aktivitet i weekenderne (se tabel). Desuden er det kun hver ottende 13 årig som bevæger sig tilstrækkeligt meget hver
dag. Man har også efter undersøgelser konstateret at kun 50% af skoleidrætten er ”aktiv” tid, resten er
stillesiddende gennemgange og teori.
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MVPA=Middelintensiv til intensiv fysisk aktivitet

At kunne stå op
og arbejde er en
selvfølgelighed - både
for voksne og børn

Men fysisk aktivitet behøver ikke kun at være idræt.
Et aktivt arbejdsmiljø giver mere kvikke elever, som lettere kan koncentrere sig og få mere lyst til at lære. Ved
at give børnene mulighed for at stå op og arbejde så skaber vi et naturligt indslag af aktivitet i klasseværelset.
Det har vist sig, at bare 10 minutters aktivitet per time modvirker negative effekter af stillesidden.
Børn som kan være fysisk aktive i timerne præsterer bedre i skolen.
Regelmæssigt at bryde stillesidden med komplekse bevægelser, hvor man skal ”tænke”, typen af cirkeltræning i to minutter med knæbøjninger, strækninger, hoppe, mm. har vist sig at forbedre kognitionen hos
børn. Studierne har vist, at børnene præsterer bedre ved prøver/tests, hvis de har aktive timer, særligt i
matematik. Det er vigtigt at påpege, at det ikke giver de samme effekter, hvis man gør al aktivitet på samme tid. Det bedste for børnenes sundhed/præstation lader til at være, hvis man bryder stillesidden med
aktivitet nu og da. Børnene præsterer bedre og bliver ”smartere”.
Kognition (psykologi) mentale evner og processer som handler om sansning og tolkning,
hvilke indbefatter: opfattelse, forestilling, begrebsdannelse, hukommelse, tænkning og
dømmekraft.

ActiveS Skole for mere kvikke elever
ActiveS Skole består af et hæve- og sænkbart elevbord med
en tilhørende blød og skøn måtte til at stå på. Eleven får
en fleksibel arbejdsplads, bordet er let at hæve og sænke for
både eleven og onderviseren, der behøves ingen el-tilslutning,
og måtten er perfekt tilpasset bordet. Alle kan stå bekvemt
eller sidde korrekt uanset hvor høje de er, og bordene passer
derfor til elever i alle aldersgrupper. ActiveS ståbord sammen
med aktive timer bør være et vindende koncept - det giver
gode vaner gennem et naturligt indslag af aktivitet i klasseværelset.

Bordskærmen giver mulighed for bedre koncentration, da den både

afskærmer og er lyddæmpende. Den er let at sætte op og flytte. Ringen gør at
du let kan hænge skærmen op, når den ikke bruges. Bordskærmen hjælper med
til at dæmpe lyden i klasseværelset, også når den ikke bruges.

Bordet er nemt at justere manuelt for elever i alle aldersgrupper. En gasfje-

der gør det nemt at hæve eller sænke bordet. Der behøves ingen elektriske
tilslutninger. Pladen fås i standardudførelse eller med en lyddæmpende belægning. Bordet har to kroge, en til at kunne hænge måtten op på og en til en
bordskærm eller taske. Laveste siddehøjde er 73 cm, højeste ståhøjde er 117 cm.

Bordpladen fås i standardudførelse eller med en lyddæmpende belægning.
Der er flere forskellige mønstre at vælge imellem. De er slidstærke, smudsabsorberende og nemme at rengøre.

Måtten er blød og skøn at stå på, hvilket gør at du orker at stå længere. For-

men og formatet er tilpasset efter bordet, en ring gør at du kan hænge måtten
op ved behov. Måtten er let at rengøre.
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