
 

  

 

 

 

 

Årsplan og aktiviteter i Fysisk aktivitet for 2020 

Kære temagruppeformandskab 
Vi vil bede jer udfylde nedenstående skema og sende retur til sekretariatet (post@sundbynetvaerket.dk) senest den 
29. november 2019.  
 

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, 
strukturel forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Læs hele strategien: 
https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/ 
 
Hvad er jeres temagruppes formål og hvordan hænger gruppens arbejde sammen med Sund By Netværkets 
strategi 2017-2020? (max. 10 linjer) 
 
Temagruppen skal skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling blandt kommuner på tværs af 
landet, for her igennem at skabe inspiration, stærke samarbejdsrelationer, mere aktivitet og styrke 
fagligheden. I temagruppen er det desuden et ønske, at medlemmerne præsenteres for forskningsresultater 
relateret til fysisk aktivitet og tilegner sig ny viden, samt at forskningsinstitutionerne modtager input om, hvad 
der foregår ude i den kommunale praksis. Vi har i 2020 fokus på strukturelle indsatser i naturen og temaer 
inden for fysisk aktivitet og bevægelse, der kan understøtte arbejdet med at mindske den sociale ulighed i 
sundhed. 
 
 
 
 
 

Vi forventer, at I arrangerer 2-4 møder i temagruppen i 2020. Ét eller flere af dem meget gerne sammen med 
en af netværkets andre temagrupper – se en oversigt over temagrupper og kontaktoplysninger på 
formandskaber her: https://sund-by-net.dk/temagrupper 

 
Mødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  

 
Målgruppe  
Det er en stor hjælp for 
netværkets koordinatorer, hvis I 
angiver professioner/afdelinger 
mødet er målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, men 
angiv gerne datoen for 
aktiviteten/ mødet. 

 
Fysisk aktivitet blandt børn og unge.  
Alt for mange børn og unge er ikke fysisk 
aktive nok. Særligt de unge piger er 
meget inaktive. Hvad er status og den 
seneste udvikling (Mette Toftager)? 
Hvordan tænker de unge selv om 
sundhed og fysisk aktivitet (en 
ungdomsforsker)? Er der en kobling til de 
unges mentale sundhed? Hvad er 
løsningerne? Hvilke gode kommunale 
eksempler har vi, på indsatser der har 
været effektive? Sammen finder vi 
løsningerne.  

 
Kommunalt ansatte på 
sundhedsområdet, 
beskæftigelsesområdet, 
skoleområdet, kultur- og 
fritidsområdet, ungeområdet… 
andre områder?  
 
… 

 
Fredericia 
 
4. maj 2020 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Fysisk aktivitet i naturen  
Det er sundt at være fysisk aktiv. Men er 
det mere sundt at være fysisk aktiv i 
naturen? Hvad siger den nyeste viden på 
området? Hvilke indsatser og gode 
eksempler findes der, som kan inspirere 
på tværs? Kan vi fange nye målgrupper, 
som ellers er svære at nå? Sammen 
finder vi løsningerne. 
 

 
Kommunalt ansatte på 
sundhedsområdet, 
beskæftigelsesområdet, 
skoleområdet, kultur- og 
fritidsområdet, by- og 
miljøområdet?  
 
Temadagen arrangeres sammen 
med temagruppen Natur, 
Udeliv og Sundhedsfremme 

 
Silkeborg  

1. oktober 2020 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

 


