
 

 

 

Netværksmøder med fokus på sundhed i skoledagen 

Dansk Skoleidræt inviterer i samarbejde med Ishøj og Viborg kommune til netværksmøder i regi af 

Bevægelse på Tværs. Møderne vil have fokus på, hvordan man som kommune kan understøtte og 

samarbejde med de lokale skoler om sundhed og bevægelse i skoledagen. Den primære målgruppe for 

møderne er kommunale konsulenter inden for skole-, sundheds-, og kultur- og fritidsområdet. 

Samarbejde på tværs af forvaltninger og kommunegrænser kan være en udfordring, men erfaringer 

gennem projektets seneste fire år har vist, at det kan betale sig. På tværs er netop tænkt i det brede 

perspektiv, og derfor opfordrer vi til, at du inviterer en kollega eller samarbejdspartner med til mødet. 

Bevægelse på Tværs kan være et oplagt forum at starte et samarbejde op omkring en koordineret indsats 

med fokus på sundhed og bevægelse. 

Gennem plenumoplæg og deltagerprocesser vil der blive delt erfaringer og gode idéer omkring arbejdet 

med sundhed i skoledagen. Hvad har kommunerne haft succes med, og hvor er de store udfordringer?  

 

Tid og sted:  

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 09.30-14.30 i Ishøj: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 7, 2635 Ishøj. 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 09.30-14.30 i Viborg: GAME StreetMekka, Nellikevej 2, 8800 Viborg 

 
Program: 

09.00-09.30              Ankomst og brød 

09.30-10.30              Velkomst og oplæg v. værtskommune 

10.30-12.00              Oplæg og netværk v. Dansk Skoleidræt 

12.00-12.45              Netværksfrokost 

12.45- 14.30              Proces og netværk fortsat v. Dansk Skoleidræt 

14.30              Tak for i dag 

 

Oplæg: 

 Sundhed på skolerne – hvordan går det egentlig? 

Kort oplæg ved Dansk Skoleidræt om den nyeste viden om sundhed i skoledagen.  

Hvad gør skolerne? Hvilke områder fungerer? Hvor er der potentiale? 

 

 Få styr på sundheden på jeres skoler 

Kort oplæg fra projekt Styr på Sundheden om, hvordan I kan sikre, at skolerne arbejder målrettet 

med sundhed. I oplægget vil vi bl.a. forsøge at nuancere følgende spørgsmål: 

o Hvilket sundhedsbegreb arbejder I ud fra i jeres kommune? 

o Hvordan understøtter I skolerne i at styrke deres sundhedskultur og -undervisning?  

o Hvad gør I for at hjælpe børn og unge med at navigere hensigtsmæssigt i sundhedsræset?  

 



 

 

 

Proces:  

 Politisk forankring: Hvordan kommer sundhed i skolen på den politiske dagsorden og sikrer 

strategi og sammenhæng i den kommunale indsats? 

 Kommunen som vidensportal for skolerne: Hvordan understøtte I bedst skolerne i at sikre det 

timeløse fag ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”, så det giver mening for børn 

og voksne i og omkring skolen? 

 Samarbejde på tværs: Når sundhed skal give mening for kollegaen i den anden forvaltning. 

 

Netværk: 

Hør erfaringer fra andre kommuner og få kvalificeret sparring med kolleger: Hvilke af kommunens 

indsatser har effekt? Hvad er de gode erfaringer fra arbejdet med sundhed i skolen? Hvordan sikrer man 

samarbejde på tværs af forvaltningsområder? 

 

Det koster 300 kr. at deltage, og tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen. Tilmeld dig et af de 

to netværksmøder her! 

 

Mere information kan fås ved at kontakte organisationskonsulent Christian Ditlevsen på 

cd@skoleidraet.dk eller telefon 20 60 30 55. 

https://skoleidraet.dk/bevaegelsepaatvaers/netvaerksmoeder-2019-tilmelding/tilmelding-til-netvaerksmoede/
mailto:cd@skoleidraet.dk

