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KOSMOS, Det nationale videncenter for børn og unges sundhed, kost og motion inviterer i 
samarbejde med Aarhus Universitet/DPU, Sund By Netværket og Odense Kommune til en 
konference om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i grundskolen



Konkret og konstruktiv videndeling
Målgruppe
Konferencen er tværfaglig og multidisciplinær, og målgruppen er således alle med tilknytning 
til og interesse for sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i skolen; fx lærere, pæda-
goger, skoleledere, politisk-administrative beslutningstagere, konsulenter, private aktører på 
området samt repræsentanter fra frivillige foreninger.

Konferencens tre overordnede mål 
Akademisk vidensformidling
Konferencen har til hensigt at formidle viden fra forskning og udviklingsarbejder omhandlende 
en bred vifte af temaer i relation til sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i skolen. 
De fremmeste forskere på området vil dele deres viden.

Dialog med andre aktører på skoleområdet
Konferencen har ligeledes til hensigt at skabe rum for videnudveksling. Gennem workshops vil 
der blive sat særligt fokus på dialogen mellem forskere og deltagerne på konferencen.

Input til en fælles resolution
Endelig har konferencen som direkte mål at rammesætte indholdet til en resolution.
På baggrund af dialogen mellem forskere og deltagerne leveres afslutningsvist input til det 
fremtidige arbejde med sundhed og sundhedsfremme i skolen. 

Forventet udbytte for deltagerne
Som deltager på konferencen om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i skolen, vil 
du have mulighed for aktivt at dele, udveksle og diskutere med kolleger fra hele Danmark 
samt høre om aktuelle tendenser i forskning og praksis i forbindelse med sundhedsfremme i 
skolen. Din deltagelse kan på sigt bidrage til at styrke evidensgrundlaget for sundhedsfremme 
i skolen samt dennes bidrag til lighed i sundhed.

Viden fra forskning og udviklings-
arbejde om sundhedspædagogik og 
sundhedsundervisning i skolen
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Kaffe og morgenmad

Baggrund for det nationale SOL-netværk 
v. videncenterleder Børge Koch, Det nationale videncenter KOSMOS

Ulighed i sundhed blandt børn og unge 
v. professor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Skolen som arena for sundhedsfremme 
v. professor Didier Jourdan, University Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France 
(oplæg på engelsk)

Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? 
v. seniorforsker Jens Bonke, Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Inddragelse af børn og unge i sundhedsfremmearbejdet 
v. professor Venka Simovska, Aarhus Universitet/DPU (oplæg på engelsk)

Sundhedspolitikker og sunde rammer 
Moderator: Repræsentant fra skolelederforeningen 
Oplægsholder: Ph.d.-stud. Lone Nordin, Aarhus Universitet/DPU
Oplægsholder: Udviklingschef Lene Nygaard, Skoleafd. Odense Kommune 

Sundhedsundervisning i grundskolen
Moderator: Repræsentant fra Danmarks Lærerforening 
Oplægsholder: Specialkonsulent Anette Schulz, KOSMOS/UC Syddanmark
Oplægsholder: Goof Buijs, SHE-netværket (oplæg på engelsk)

Sundhed og bevægelse i grundskolen
Moderator: Repræsentant fra skole og forældre 
Oplægsholder: Projektleder, ph.d. Jesper Von Seelen, KOSMOS/UC Syddanmark
Oplægsholder: Lektor Lars Elbæk, Syddansk Universitet

Samarbejde på tværs af fagområder og sektorer
Moderator: Repræsentant fra Sund By Netværket 
Oplægsholder: Projektleder Lone Kjær Hein, Holstebro Kommune 
Oplægsholder: Projektleder Line Anne Roien, Sex & Samfund 

Opsamling og input til resolution 
v. konsulent Linda Kruse, Vejle Kommune 

Tak for i dag 
v. videncenterleder Børge Koch, Det nationale videncenter KOSMOS

Der indlægges korte powerpauser imellem hvert af hovedoplæggene 
samt imellem hver workshop
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