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Koordinatordage 14. – 15. november 2016 

Hotel Hesselet, Nyborg 

 

Dag 1:  Ny strategi 2017-2020 og koordinatorrollen  
Hvordan får vi SBN’s nye strategi 2017-2020 bragt i spil som en aktiv del af koordinatorrollen? Hvordan skaber vi 
fælles værdi i koordinatorrollen, givet at koordinatorerne er forskellige?  Dag 1 bliver faciliteret af Mads Rieper, 
der vil guide med strategiarbejdet.  

Kl. 10:00  Velkomst og nyt om SBN og introduktion til dagene v/ næstformand Ingunn S. Jacobsen og 
sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen 

 
Kl. 10:30 Strategi 2017-2020 v/ Mads Rieper, Refleksio 

- Præsentation af strategioplæg 
 
Kl. 11:00   Strategi workshop v/ Mads Rieper 

- Input fra koordinatorerne – hvordan får vi gjort strategien nærværende i 
koordinatorrollen? 

- Input og tilbagemelding på udkast til strategioplæg 

Kl. 12:30 Frokost 
 
Kl. 13:30  Opsamling på workshop v. Mads Rieper 
    
 
Kl. 14:30  Koordinatorrollen – et fælles værdisæt? v/ næstformand Ingunn S. Jacobsen 

Fælles værdisæt for koordinatorrollen – kan vi overhovedet få et sådan?  
o Hvad er ”produktet” og ”resultaterne” af Sund By Netværket? 
o Hvad er forventningerne til koordinatorrollen? 

 Koordinatorernes egne forventninger? 
 Sekretariatets forventninger? 

- Redskaber til at engagere og ”sælge” netværket overfor øvrige fagområder 

- Hvordan får du som koordinator sat temagrupperne i spil i din egen kommune? 

 
Kl. 15:00 Walk & talk (inkl. kaffepause) 
 
Kl. 15:30  Inspirationsoplæg og workshop - Praksisnær erfaringsudveksling ift.: 

- Hvordan udfører du koordinatorrollen ud ad til og ned ad til? 
- Hvilket setup har I lavet ift. Sund By Netværket i jeres kommune?  
- Hvordan ”hverver” du/I medlemmer til temagrupperne?  
- Hvordan følger du/I op på viden fra temagrupperne?  
- Hvordan formidler du/I Sund By budskabet i jeres kommune?  
- Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? 

 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 
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Kl. 16:15 Opsamling  

Kl. 16:30  Tak for nu, vi ses til middagen  

 

Kl. 18:30 Vi mødes i biblioteket  

Kl. 19:00 Middag i Blå Stue 

___________________________________________________________________________ 

Dag 2:  Del den gode idé og Kommunalvalg 2017 

I evalueringen af koordinatordagene i januar 2016 scorede ”Del og kopier hinandens ideer” højt. Dagen bruges 
derfor til at dele hinandens gode idéer og sundhedsindsatser. Desuden er der Kommunalvalg i 2017, så hvordan 
sikrer vi, at sundhedsfremme og forebyggelse kommer på dagsordenen hos en ny kommunal bestyrelse? Dagen 
faciliteres af næstformand Ingunn S. Jacobsen.  

Kl. 8:30  Godmorgen og intro til dagen  

Kl. 8:40 Speeddating på gode ideer – to gode ideer deles i plenum og herefter er gulvet åben for alle. 
Giv noget konkret og få konkrete ideer med hjem til din egen kommune – til direkte 
implementering? 
Udfyld skabelonen ”Del en idé” inden dagene – der er dog lidt tid til at skærpe formuleringerne 
på dagen.  

Kl. 10:00 Hvordan får vi sundhedsfremme og forebyggelse på den kommunale dagsorden  
v/ Christian Elmelund-Præstekær 
Institutleder, Institut for Statskundskab, SDU 
I november 2017 er der kommunalvalg og 1. januar 2018 starter nye byråd i alle kommuner. De 
gode ideer til, hvordan politikerne får viden om sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet skal 
på banen nu, for at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en del af det kommunale landskab de 
næste fire år.  
Hvad lægger politikere (kommunale og nationale) vægt på i deres valgkamp (fx dialog med 
vælgerne, lokale problemer og partiets program. 
Hvilken betydning har mediedækningen ift. emner, da det er styrende for, hvilke emner 
politikerne tager op. Delkonklusionen vil nok være (den lidt nedslående), at forebyggelse ikke 
ligger øverst på politikernes dagsorden – men når det er sagt, kommer Christian med en række 
ideer til, hvordan man kan arbejde ”rundt om” denne udfordring (fx via det gode eksempel, 
anknytning til andre emner, arbejde med partiledere mv.). 
 
Efterfølgende fælles drøftelse med Christian: Hvordan kan du som koordinator være inspirator i 
din egen kommune?  

Kl. 11:35 Hvad kan vi tage med hjem fra dagene? 

- Hvad tager du som koordinator med hjem? 

- Hvad skal sekretariatet tage med hjem? 

 

Kl. 12:00  Afslutning og tak for nu  
Madpakke to-go. 


