
  

 

 

 

Sund By Netværksdage den 3. og 4. april 2019 

Hvordan kan din kommune sætte rammen for fremtidens unge og deres trivsel?  

Udfordringer og løsninger. Værktøjer til handling!  

  
Factory Lodge i Holeby (dag 1 og dag 2) 

Hotel Søpark i Maribo (middag og overnatning) 

Lolland Kommune 

Vores unge - vores fremtid! 
I Sund By Netværket tror vi på, at vi skal lytte til de unge. Vi skal invitere til dialog og udfordre de unge, vi 

skal give de unge muligheden for at tage magten tilbage over deres egen sundhed og trivsel. Det har vi et 

fælles ansvar for ude i kommunerne. Vi skal skabe de rammer, der skal til, vi skal turde lade de unge 

inspirere os og skubbe til os. – For mange af de løsninger som vi i sundhedssystemet jagter, findes allerede 

hos de unge selv.  

Sammenhæng, relationer og fællesskaber er helt centrale byggesten på vejen mod en bedre 

ungdomstrivsel, fordi gode relationer og det at indgå i meningsfulde fællesskaber er afgørende for, at vi 

trives som mennesker, at vi har det godt - mentalt. Vi ser det som én af vores fornemmeste opgaver at 

arbejde for at skabe de bedste rammer for kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser, der 

fremmer fællesskaber, brobygning og borgerinddragelse. Som løfter og inviterer - også de unge! Indsatser, 

der gør os alle sammen stærkere - sammen. Og som giver alle muligheden for det gode liv. 

 

Program den 3. april 2019  

Kl. 9.00 Ankomst og registrering  

Morgenmad og uformelt netværk. 

Kl. 10.00  Velkommen til Sund By Netværksdage 

Fra Sundhedsreform til Folkesundhedsreform! 

 v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket  

Sundhedsprofilen chokerer os, når vi ser på en ungdom, der så skarpt melder ud, at den 

mistrives. Men lad os undgå en selvopfyldende profeti, der tager sejheden ud af de unge. Lad 

os i stedet kigge indad og erkende, at vi hverken som kommunalt system eller som samfund 

har fået skabt de rammer, der sikrer et fælles ejerskab over for udfordringen. Lad os ændre 

på det. Lad os tage ansvar for - sammen med de unge - at skabe de rammer!  

Sund By Netværksdagene skal bygge bro mellem faggrupper, politikere og interessenter og 

borgere, og invitere flere med i arbejdet for en sundere ungdom. For der er rigtigt mange 

gode grunde til at tage de unges trivsel alvorligt! 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 



 

Velkommen til Lolland Kommune 

v/ Holger Schou, Borgmester, Lolland Kommune og Heino Knudsen, Regionrådsformand, 

Region Sjælland 

Kl. 10.15  Værktøjer til handling!  

v/ Specialklassen  

Workshopramme for netværksdagene - sådan leger og arbejder vi sammen i dag.  

Spilleregler for, hvordan vi sammen kvalificerer ideer, vi kan tage med hjem og bruge. 

Kl. 10.45 Det gode ungeliv - udfordringer, løsninger og erfaringer fra praksis  

v/ Katja Gaard Jønsson, Aarhus Kommune og Julie Niebe Elmholdt, Aarhus Kommune. 

Forkvinder for temagruppen Det gode ungeliv under Sund By Netværket, og dem det hele 

handler om: de unge! 

Kl. 11.05 Island kan noget – men kan de alt?  

v/ Gígja Gunnarsdóttir, Program manager Health promoting community, Directorate of 

Health, Island (oplægget foregår på engelsk)   

The Islandic approach: cohesion, relationships and communities are the key elements to a 

good youth. This is because good relationships and being a part of meaningful relations are a 

crucial fact of good health and well-being. So which kind of protective factors do we 

prioritise, and how do we work with the frames for being a youngster? How do we invite and 

make sure, that every child and young boy or girl get the same possibilities, and in which way 

does that make all of us stronger - together? 

Kl. 11.45 Praksiserfaringer - på lynvisit i fire ungeindsatser  

Tag med på besøg hos blandt andre Spor 18 v/ Vejle Kommune og Projekt Unik, Foreningen 

Børn og Unges Trivsel v/ formand Heidie Emilie Sofie Graversen og næstformand Mette Elsig. 

Kl. 12.30 Værktøjer til handling! 

v/ Specialklassen  

Kl. 12.45 Frokost og netværk og inspiration  

Udendørs frokost på besøg i Sund By Netværkets temagrupper. 

Kl. 15.00 Kort og godt om unge og stress  

v/ Laila Colding Lagermann, Uddannelses- og ungdomsforsker, ph.d., konsulent og 

medforfatter til bogen ”Kort og godt om unge og stress”.    

Kl. 15.40 Den digitale ungeverden – hvordan skaber dén robuste unge?  

a) Digital- og spil-afhængighed 

v/ David Madsen, psykolog og stifter af Dansk Behandling for computerspil og 

onlineafhængighed (DABECO)  

b) Identitet og sociale medier 

v/ Katrine Gisiger, iværksætter, influencer og kognitiv kostvejleder v. Livsstilshuset 

Kl. 16.20  Værktøjer til handling! 

v/ Specialklassen  

Kl. 16.50 Tak for nu 

Kl. 17.00  Guidet cykeltur til Hotel Sølyst i Maribo 

v/ Klaus Bek Nielsen, naturvejleder i Lolland Kommune. 

Bus for de, der foretrækker det… 



 

K. 17.30  Guidet gåtur i Maribo for de, der ikke cykler 

Kl. 19.00 Netværksmiddag med underholdning  

…på Hotel Søpark. 

 

Program den 4. april 2019  

Kl. 8.30 Bus fra Hotel Søpark i Maribo til Factory Lodge i Holeby. 

kl. 9.00 Sund By Netværket agerer lokalt, men tænker globalt:  

"Som en del af noget større, støtter vi et nyt ungdomsoprør!" 

v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

Investering i folkesundhed er afgørende for, at vi kan nå Verdensmålene. De fleste af målene 

har betydning for befolkningens sundhed og livskvalitet. En befolkning der trives og har en 

høj livskvalitet er et mål i sig selv - og samtidig en forudsætning for et bæredygtigt samfund. 

Vi vil have de unge som medskabere - høre om, hvordan de selv bidrager til velfærden. Vi har 

et rummeligt samfund, hvor der er plads til at alle tager del i aktive og meningsfulde 

fællesskaber. De unge er, og skal være, drivkraften for verden.   

Kl. 9.15  Vejen til Verdensmålene starter hos de unge…  

v/ Steen Hildebrandt, professor, forfatter og foredragsholder 

Om hvorfor og hvordan verdensmålene er en reel vision for en ny og bedre verden, en mere 

retfærdig og solidarisk verden, hvor flere og flere mennesker trives i et værdigt liv. 

Kl. 10.00 Ungdomsoprøret 

Forskellige ungdomsinitiativer præsenterer deres ideer og fortæller, hvordan de skaber værdi 

for dem selv og deres venner, med-unge eller andre! 

Kl. 10.45 Verdensmålene i praksis…  

v/ Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune. 

Om Gladsaxe Kommunes strategiske arbejde med verdensmålene i praksis. 

Kl. 11.15 Pause 

Kl. 11.35 Fællesskabte verdensmål - en involverende samtale  

faciliteret af Christa Breum Amhøj 

Samtale mellem formiddagens oplægsholdere. 

Kl. 12.25 et slag med halen…  
 
kl. 12.55 Tak for i år! 

v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 
 

Kl. 13.00 Madpakke to go! 

  

- - - - - -  

kl. 13.15  Repræsentantskabsmøde (for Sund By Netværkets koordinatorer) 

Kl. 15.15 Slut  


