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Nyt fra sekretariatet
Projekter
Erhvervsskoleprojekt
Vores erhvervsskoleprojekt er for alvor startet op her efter sommerferien med de nye elever. Projektet tilbyder elever på erhvervs- og produktionsskoler sundhedssamtaler. Samtalerne kan guide eleverne videre til relevante sundhedstilbud i kommunen fx hvis de har et
alkoholmisbrug. Der er fire kommuner med (Aarhus, Silkeborg, Sønderborg og Holstebro) og
forløber frem til december 2017.
Få mere info ved projektleder Johanne Biltoft
To nye projekter i netværket i år
Naturens Rige
Undersøger, hvordan naturen kan bidrage til vores mentale sundhed. Der er 7 kommuner
med (Middelfart, Næstved, Rødovre, Vallensbæk, Herning, Ringkøbing Skjern og Viborg Kommune). Hver kommune stiller med en aktionslæringsgruppe der er sammensat af forskellige
fagligheder fx sundhedskonsulent, byplanlægger, frivillighedskonsulent, borger etc. for at
sikre en tværfaglig forankring i kommunen. Sidste uge samledes alle kommuner for første
gang til fælles workshop og erfaringsudveksling.
Få mere info ved projektleder Louise Dal
Rygestop på dit sprog
Vores andet nye projekt er Rygestop på dit sprog, hvor vi - i samarbejde med Stoplinen – udvikler rygestopmateriale og telefonrådgivning på andre sprog end dansk. Projektet er 3-årigt
og Henrik Borggren, formand for tobakstemagruppen, er frikøbt fra Køge Kommune som
projektleder. Henrik sidder nu fast hver mandag i sekretariatet. Kontakt Henrik for mere
info.
Temadag om faldforebyggelse
Den 27. oktober blev en nyreviderede “8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker
– den gode kommunale model” lanceret og Sund By Netværkets temagruppe om faldforebyggelse blev genoplivet. Se mere på hjemmesiden, hvor I kan bestille anbefalingerne.

Kommende aktiviteter
Opstart af ny temagruppe Dokumentation og Evaluering
Den 2. nov. er der opstartstemadag for vores nye temagruppe Dokumentation og Evaluering.
Dagen afholdes hos Islands Brygge Kulturhus. På temadagen præsenteres forskellige evalueringsværktøjer, der vil både være kommunale oplæg og oplæg ude fra fx Peter Dahler Larsen. Der er åben for tilmelding på vores hjemmeside.
Koordinatordage
Den 14. – 15. november holder vi koordinatordage i Nyborg. På dag 1 vil vi bl.a. arbejde med koordinatorrollen og hvordan man bedst varetager den og SBN’s nye strategi for 2017-2020. På dag
2 har vi fokus på kommunalvalget 2017 og hvordan vi får sundhedsfremme og forebyggelse på
dagsordenen.

Sund By Netværksdage 2017
Datoerne er fastlagt til den 4-5 april 2017 og bliver på Sørup Herregaard i Ringsted. Temaet bliver ulighed i sundhed og vi er i gang med at få stykket et spændende program sammen. Der er
åben for tilmelding.

