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Fælles temagruppemøde i Sund By Netværkets temagrupper  

Sunde Arbejdspladser & Natur, udeliv og sundhedsfremme  

 

 

Tema: Bæredygtigt arbejdsliv i naturen 

 

Dato: Tirsdag den 28. marts 2023  

Tid: kl. 9.00-15.00  

 

Sted: Silkeborg Trailcenter 

 Vejlsøvej 9, 8600 Silkeborg 

 

 
Find vej:  
https://www.google.dk/search?q=silkeborg%20trailcenter&oq=silkeborg+trailcenter&aqs=edge.0.69i59j0i19i22i30i625.5629j0j4&s

ourceid=chrome&ie 

    

Bæredygtigt arbejdsliv i naturen 

- Bring arbejdslivet udenfor / Naturen ind i arbejdslivet 

Flyt medarbejderne ud i naturen og styrk deres mentale sundhed, arbejdsglæde, kreativitet, koncentration og relation 

og sænk samtidig medarbejdernes stressniveau. Temagrupperne Natur, udeliv og sundhedsfremme samt Sunde 

arbejdspladser har i samspil tilrettelagt denne spændende temadag og -drøftelse om, hvorfor og hvordan vi ’bringer 

arbejdslivet udenfor’ og får et bæredygtigt arbejdsliv.  

Til at facilitere dagen og gøre os klogere på emnet, har vi inviteret Trivselsekspert Regitze Siggaard, der er forfatter til 

bogen Strategisk Sundhed på arbejdspladsen og er en del af Fonden for Mental Sundhed med projektet ’Smut Ud’ – 

lad arbejdslivet gro i det fri.  https://www.smutud.dk/.  

Undersøgelser viser, at vi ofte befinder os indendørs 80-90 % af døgnet, og mange af os bruger meget tid foran 

skærme, hvor vi sidder eller i bedste fald står stille ved hæve-sænkeborde. Det at bevæge os udenfor påvirker vores 

mentale og fysiske velbefindende og vores arbejdskapacitet positivt, så hvordan kan vi benytte os mere af naturen og 

den bæredygtighed i vores arbejdsliv? 

På dagen vil vi belyse hvorfor naturen er god for os som medarbejdere og for borgerne, belyse hvor vi kan arbejde 

mere bæredygtigt og hvilke konkrete erfaringer bl.a. Smutud projektet har givet. Vi vil blive beriget med 

praksiseksempler på afprøvede indsatser og høre nærmere om, hvordan emnet er grebet an og hvilke erfaringer man 

har gjort sig. Dagen vil bindes sammen af mindre workshop med inspiration og gode råd, så vi løbende arbejder med 

egen praksis og hvordan vi kan sætte fokus på naturens potentialer på et operationelt og strategisk niveau i egen 

organisation.  

 

Sund By sekretariatet 

c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 

2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 

 

https://www.smutud.dk/
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Program 

Kl.09:00           Ankomst, morgenmad og netværk 
Kl.09:30           Velkomst ved temagruppeformænd 
Kl.09:45           Naturen som arena for det bæredygtige arbejdsliv v. Regitze Siggaard 

Hvorfor er naturen god for medarbejdernes trivsel og hvordan kommer vi i gang med at bruge 
naturen i arbejdslivet? Introduktion og erfaringer fra forskningsprojektet Smutud.dk  samt 
anbefalinger til konkret handlinger. 
 

Kl.11.15           Workshop med fokus på det strategiske niveau v. Regitze og temagruppen 
Kl.12:00           Frokost og netværk 
Kl.12:45           Leg og bevægelse i det fri 
Kl.13:00          Naturen i praksisviden og konkrete eksempler  

• Udeliv i kerneopgaven (Outdoor Institute)  
o Kan udeliv i løbet af arbejdsdagen styrke SOSU’ers sundhed og arbejdsglæde? Det er 

fokus for et oplæg baseret på et studie af personalets muligheder og barrierer for at 
være udendørs i løbet af arbejdsdagen på 3 plejehjem i Silkeborg.  

• Energinet (Sundhedslandskab) 
o Hvordan kan virksomheder bruge deres uderum til at understøtte medarbejdernes 

sundhed? Og hvad kræver det af virksomhedens kultur, fysiske rammer og 
organisering? Oplægget bygger på erfaringer fra Energinet i Erritsø. 

• Gå så går det nok (Silkeborg kommune) 
o En indsats vedr. hverdagsaktivitet i løbet af arbejdsdagen – inde som ude 

Kl.14:00           Kaffepause og netværk 
Kl.14:15           Workshops med fokus på det operationelle niveau v. Regitze og temagruppen 
Kl.14:45           Opsamling  
Kl.15:00           Tak for nu 
 

Praktik: 

- Tag tøj og sko på efter vejret, da vi skal være både ude og inde 

- Der vil være morgenmad, frokost, vand, kaffe og te på dagen 

- Tilmelding: Tilmed dig på vores hjemmeside her 

Lokalitet: 

Mødet afvikles i Silkeborg Trailcenter – det nye mødested i Danmarks Outdoor Hovedstad.  
Sammen med Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Idrætsforbund og Silkeborg Motion- og Triklub har Silkeborg Kommune 
bygget Silkeborg Trailcenter, som er et nyt fyrtårn inden for friluftsliv. På dagen vil du kunne opleve det 2. trailcenter i 
hele Danmark, hvor der er faciliteter til alle dem, der nyder naturen, og det kan bruges til startsted, samlingssted, 
mødelokale og et sted, hvor man slutter sin naturoplevelse. 
 

Vel mødt.  

Med venlig hilsen formandskaberne  
   

Sunde Arbejdspladser  
 
Lily Brit Lund, Næstved kommune 
Karen Kring Spejlborg, Fredericia kommune  
 

Natur Udeliv og Sundhedsfremme  
 
Anne Grethe Nielsen, Viborg kommune 
Lars Simonsen, Fåborg-Midtyfyn kommune 
Merethe Jelsbak Raundahl, Silkeborg kommune  
 

 

https://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-natur-udeliv-og-sundhedsfremme-sunde-arbejdspladser/

