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Netværks-
KONFERENCE



BEVÆGELSE PÅ TVÆRS
Årets Bevægelse på Tværs-konference er den femte i rækken. Samspillet mellem kommunale forvaltninger, 
skoler og relevante organisationer har på de tidligere konferencer og netværksmøder vist sig, at være afgørende 
faktorer for en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse.

I år tager konferencen udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:
 > Hvordan struktureres et samarbejde på tværs af forvaltninger?
 > Hvilke forventninger er der til et samarbejde på tværs af forvaltninger?
 > Hvilke aktører er de væsentligste for, at samarbejdet på tværs af forvaltninger kan mærkes helt ude på skolerne?
 > Hvordan er den gode arbejdsgang fra forvaltning til implementering på skolerne?

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, debatter, netværk og videndeling på tværs af deltagere og 
oplægsholdere. 

Målgruppen for konferencen er:
 > Chefer og konsulenter fra landets sundheds-, kultur og fritids- samt skoleforvaltninger
 > Skoleledelser
 > Interessenter fra andre organisationer der arbejder med og for mere bevægelse i skoledagen



DAGENS PROGRAM
9.00-9.30 Ankomst, kaffe og brød

9.30-9.45 Velkomst ved Dansk Skoleidræt

9.45-10.30 ”Fra politik til virkelighed” 
  Nyborg Kommunes nye børne- og ungepolitik ”Sammen om trivsel” har fokus på samarbejde  
  på tværs af forvaltninger. Der arbejdes efter, at politikken hele tiden holdes op imod de politiske  
  ønsker, aktuelle udfordringer, aktiviteter og økonomi, så den røde tråd i arbejdet med børn og  
  unge fastholdes.
  Marianne Stentebjerg, Direktør på Skole- og Kulturområdet i Nyborg Kommune, vil i sit oplæg  
  præsentere baggrunden for og det fremadrettede arbejde med, at få den nye politik ført ud i  
  virkeligheden. Som en del af oplægget vil der være mulighed for at drøfte politikken og stille   
  uddybende spørgsmål.

10.30-12.00 ”Samskabelse på tværs af aktører – hvordan understøtter vi den varierede skoledag?”
  Deltagerne mødes på tværs af kommuner og indsatsområder og får mulighed for at udveksle
  egne erfaringer på baggrund af oplægget fra Nyborg kommune. Faciliteres af Dansk Skoleidræt.

12.00-13-00 Frokost 

13.00-13.30 ”Bevægelse i skoledagen: En status og konkrete redskaber til udvikling på området” 
  Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent i Dansk Skoleidræt, vil i sit oplæg komme   
  med nyeste viden fra den seneste populationsundersøgelse. Undersøgelsen vil danne grundlag  
  for en status på arbejdet med bevægelse i skoledagen. Oplægget belyser også, hvordan skolerne
   oplever samarbejdet med kommunerne..
  Endelig vil Dansk Skoleidræts analyseværkstøj, der kan afdække skolernes potentialer og mulig-
  heder for motion og bevægelse, blive præsenteret.

13.30-14.30 ”Flere kompetencer løfter flere behov!”
  Forventningsafstemning på tværs af forvaltninger – starten på løsningen. Her får deltagerne   
  mulighed for at møde hinanden og udveksle egne erfaringer. Faciliteres af Dansk Skoleidræt.

14.30-15.30 ”Man vinder ved at samarbejde på kryds og tværs”
  Foredraget går tæt på, hvordan man i organisationer kan optimere det interne samarbejde – på  
  tværs af områder og faggrupper. Det handler nemlig ikke om at nedbryde siloer, men at samar-
  bejde på tværs af dem. Overgangen fra at arbejde individuelt (i afdelingen) til at samarbejde 
  (i organisationen) er ikke en intellektuel, men en følelsesmæssig proces. Det kræver ikke en ny  
  organisationsstruktur, men derimod en holdningsændring.
  I oplægget stilles der skarpt på, hvad der skal til for at samarbejde på kryds og tværs lykkes, og  
  hvad det er organisationerne og i sidste ende slutbrugerne, får ud af det.
  Online E-foredrag med Soulaima Gourani, foredragsholder, rådgiver, forfatter, debattør og 
  bestyrelsesmedlem – bosiddende i USA.

15.30  Tak for i dag



Tilmeld dig konferencen her: 
www.skoleidraet.dk/bevaegelsepaatvaers/konference-2019-tilmelding
 
Deltagerbetaling til konferencen 995 kr. + moms pr. person.  
Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 500 kr. ved 
udeblivelse på dagen uden afbud.

Har du spørgsmål til konferencen eller til tilmeldingen, kan du kontakte 
projektleder Ann-Karina Overlade 2152 4644 / ako@skoleidraet.dk 

HUSK DINE KOLLEGER…  .. også dem du ikke kender, men som kunne blive gode samarbejdspartnere omkring arbejdet med sundhed, motion og bevægelse i skolen. Send meget gerne indbydelsen videre i dit netværk til alle der kunne have glæde af at deltage på Bevægelse på Tværs konferencen 2019.


