SBN-møde torsdag den 6. februar 2014 – Sidste nyt fra Kræftens Bekæmpelse
Leg på streg:
Foreløbigt er følgende kurser planlagt:
25/2 Aalborg kl. 11.30-16.00
5/3 Odense – AFLYST
13/3 Vejle – AFLYST
(25.-26/3 Danmarks læringsfestival i Bella Centeret i København)
3/4 Sønderjylland kl. 12.30 – 16.00
(9.-10/4 Skolemessen i Århus)
28/4 København kl. 9.00-13.00
14/5 Århus kl. 9.00-13.00
19/5 Herning kl. 9.00-13.00
22/5 Roskilde kl 9.00-13.00
28/5 Sorø kl. 9.00-13.00
2/9 Herning kl. 9.00-13.00
4/9 Århus kl. 9.00-13.00
9/9 Vejle
11/9 Odense
17/9 Aalborg
Læs mere om kurserne, tilmelding og booking af Leg på streg-sæt på www.legpaastreg.dk
”Regionale” skolecyklingsnetværk
Alle kommuner i hver region inviteres til at deltage. For at deltage, er der et krav om at skole-,
sundhed og teknik og miljøforvaltningerne i hver kommune er repræsenteret – dette er et krav,
da vi ønsker et tværfagligt fokus i netværket.
De første møder afholdes primo maj.
Fokus på netværksmøderne, er på konkrete problemstillinger fra de deltagende kommuner.
Ved siden af de 5 netværk, dannes en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a.
Cyklistforbundet og Rådet for sikker trafik, som mødes inden hver runde netværksmøder, for
at komme med råd, tips og tricks til de pågældende problemstillinger hos kommunerne.
Cykeltællinger i Odense Kommune
- Indsamling af viden om hvor mange skoleelever, der benytter aktiv transport i Odense
Der gennemføres en undersøgelse på alle skoler i Odense Kommune med det formål, at
afdække skoleelevers transportadfærd, med særlig fokus på, hvor mange der benytter aktiv
transport til og fra skole. Undersøgelsen gennemføres dagene 7.-10. april 2014.
Odense kommune har kontaktet Kræftens Bekæmpelse fordi de er interesseret i at vide,
hvordan skoleelevers transportadfærd til skole er og hvor mange af skolebørnene der bruger

aktiv og passiv transport til at komme i skole. Kræftens Bekæmpelse er også interesseret i at
vide, hvor mange der bruger aktiv transport, fordi aktiv transport kan være en vigtig måde for
skoleeleverne at øge deres daglige fysiske aktivitet på.
Danmark Cykler sammen
Projektet starter op 1. april – I vil høre nærmere på næste SBN-møde
Fra Bil til cykel
De deltagende virksomheder får resultaterne ultimo marts
Vi forventer at præsentere resultaterne på næste SBN-møde
Fuldkornspartnerskabet
Kampagnen forsætter 3 år mere fra 1. april 2014. Fra denne dato sidder sekretariatet fysisk
hos Dansk Industri – det nye hus ved Rådhuspladsen i København.
Bikeability
Der blev afholdt afslutningskonference den 29. januar 2014.
Alle resultater m.v. kan ses på www.cykelviden.dk hvor der bl.a. ligger videnblade og film.
Der kan også findes et oplæg fra Kræftens Bekæmpelse om sammenhængen mellem sundhed
og cykling.
Evaluering af Fysisk aktivitet
SBN afholder en konference/workshop medio oktober 2014 i Vejle.
Der vil være oplæg omkring måling af Fysisk aktivitet – hvordan evaluere man? Hvordan
griber vi det an? Hvad mangler vi at måle på jf. Håndbogen fra Sundhedsstyrelsen. Dette kan
evt. føre til en pixi-udgave af hvordan man måler.
Der vil blive en workshopdel opdelt i arena og/eller målgruppe, og borgerrettet
spor/strukturelt spor.
De deltagende kommuner kommer med egen udfordring ift. måling af fysisk aktivitet.
Dagen skal være praksisnær og give værktøjer/metoder til at gå hjem at bruge. Udover FA
måling, vil der også være fokus på hvad der får aktivitetsrum (inde som ude) til at fungere.
For yderligere info eller spørgsmål, kontakt Projektleder Henriette Jensen,
henjen@cancer.dk eller på tlf. 30 38 23 28

