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Konkret og konstruktiv videndeling

Målgruppe
Konferencen er tværfaglig og multidisciplinær, og målgruppen er således
alle med tilknytning til og interesse for skole, sundhedspædagogik og 
sundhedsundervisning; fx lærere, pædagoger, skoleledere, sundheds-
plejersker, politisk administrative beslutningstagere, konsulenter, pri-
vate aktører på området samt repræsentanter fra frivillige foreninger.

Forventet udbytte for deltagerne 
Som deltager på konferencen om sundhedspædagogik og sundheds-
undervisning i grundskolen 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.

De fremmeste forskere på området vil dele deres viden, og der vil 
gennem en række sessions blive sat særligt fokus på dialogen mellem 
forskere og konferencedeltagere.

Sundhed, læring og 
trivsel i den ny 
folkeskole



PROGRAM
  9 .  30 Ankomst Kaf fe og brød

 10 .  00 Velkomst Velkomst og introdukt ion
     v/ Børge Koch, v idencenterchef,  Det nat iona le v idencenter KOSMOS

 10 .  15 Oplæg I HEPCOM – et internationalt perspektiv på sundhed, læring og trivsel i skolen
     v/ Ul la Pedersen, konsulent, Det nat iona le v idencenter KOSMOS

 10 .  45 Oplæg II Sundhedsidentitet – et sundhedspædagogisk kernebegreb
     v/ Dan Grabowski,  Ph. D.,  forsker, 
     Hea lth Promotion Research - Steno Diabetes Center

 11 .  30 Pause Frokost

 12 .  15 Oplæg III Maddannelse, sundhed og madvalg
     v/ Hel le Brønnum Carlsen, Ph. D.,  lek tor, UCC

 13 .  00 Oplæg IV Danske skolebørns sundhed, sundhedsadfærd og trivsel
     v/ Mette Rasmussen, Lektor, Statens Inst i tut for Folkesundhed, 
     Syddansk Universitet og projek t leder på Skolebørnsundersøgelsen

 13 .  30 Debat Dialog i salen med udgangspunkt i oplæg IV
     v/ moderator Børge Koch, v idencenterchef,  Det nat iona le v idencenter KOSMOS

 13 .  45 Pause Kaf fe og kage

 14 .  00 Sessions I Mad, måltider og dannelse - perspektiver på at spise i skolen
     v/ Mikkel  Jacobsen, Ph. D.,  ad junkt, forsker, UCL

Trivsel og mental sundhed kræver en en HEL skole 
– Projekt PALS MENTAL SUNDHED
v/Gøye Thorn Svendsen, aut. psykolog, specia lkonsulent, Socia lstyrelsen

Handlekompetence i sundhedsundervisningen
v/ Maiken Rahbek Thyssen, konsulent, NTS-center Syddanmark

 14 .  50 Sessions II Skolesundhedsprofiler i praksis – et redskab til tværfaglig dialog
v/ Anders L inde Seekjær, sundhedskoordinator, Odense Kommune

Fysisk aktivitet og læring
v/ Jesper von Seelen, Ph. D.,  lek tor, Det nat iona le v idencenter KOSMOS

Sundhedsfremme i indskolingen – i et socialt ulighedsperspektiv
v/ Anette Schulz,  chef konsulent, Det nat iona le v idencenter KOSMOS

 15 .  40 Afrunding og tak for i  dag

     Se ucsyd.dk/sund2015 for yderligere beskrivelser af oplæg og sessions

http://ucsyd.dk/sund2015
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Tidspunkt 
5.  november 2015

Sted 
Un i vers i t y  Co l l ege Syddanmark ,  Campus Ko ld ing
Dyrehaveve j  116 ,  6000 Ko ld ing

Pris
Kr.  850+moms.  Ink lus i v  fu ld  forp le jn ing ved konferencen . 
Studerende ved Un i vers i t y  Co l l ege Syddanmark 
kan de l tage for  kr.  140+moms.  HUSK at  op lyse stud ie -nr. 
ved t i lme ld ingen under ”kommentar fe l te t” 

Tilmelding
Sker e lek tron isk på ucsyd.dk/sund2015
Kontak tperson vedr.  t i lme ld ing : 
Chr is t ina Henr iksen Bonde
Te lefon +7266 5265
Ma i l  chbo@ucsyd.dk 
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21.  ok tober 2015
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