
Den sundheds-
fremmende
skole
Udbytte for deltagerne
Hvordan kan arbejdet med elevernes trivsel understøtte skolens kerneopgave: Undervisning, 
læring og dannelse? KOSMOS – Det nationale videncenter for kost, motion og sundhed – afholder 
i samarbejde med BørnUngeLiv (Skolesundhed.dk), Odense Kommune og Kolding kommune en 
konference om sundhedsfremme og trivsel i grundskolen. Afsættet for konferencen er skolernes 
nationale trivselsmålinger.
På konferencen vil du få viden om, hvordan data om elevernes trivsel kan bringes i spil i skolens 
hverdag med henblik på at kvalificere skolens sundheds-og trivselsarbejde. 
Du vil få mulighed for at møde både forskere og praktikere fra kommuner og skoler, der tilsammen 
kan give dig en værktøjskasse til at understøtte ALLE elevers trivsel i skolen.

Målgruppe
Konferencen er åben for alle med tilknytning til og interesse for elevers læring, trivsel og sundhed i skolen.

Program
Kl. 9.00 Ankomst og morgenmad

Kl. 9.30 Velkomst 
 Velkomst v/ Videncenterleder Børge Kock og chefkonsulent Anette Schulz

Kl. 9.40 Fra forskningsviden og data til beslutninger i praksis- udfordringer og muligheder   
 v/ professor i mental børnesundhed Carsten Obel & associate professor Christian 

Christrup Kjeldsen, Head of Department for Educational Sociology, DPU, Aarhus 
Universitet

Kl. 10.30 ”Sammen om kvalitet” – systematisk kvalitetsudvikling og dataanvendelse   
 v/ konsulent Camilla Jarl, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Kl. 11.15 Data som tværfagligt samarbejdsredskab – hvordan og med hvilket udbytte?   
 v/ sundhedsplejerske Helle Simonsen og sundhedsplejerske Caroline Graf, Favrskov  

kommune 

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Workshop – Session I

Kl. 14.00 Workshop – Session II 

En konference om 
sundhedsfremme og trivsel i skolen

Den 28. marts 2019 i Kolding



Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.30 Robusthed   
 v/ cand. pæd. Charlotte Frese, Komiteen for Sundhedsoplysning 

Kl. 16.30 Opsamling i plenum
 v/ Videncenterleder Børge Kock

Kl. 16.45 Tak for i dag

Workshops (der vælges 2 workhop)
1. Etablering af sundhedsfremmende skoler 
 v/ videncenterleder Børge Koch, Det nationale videncenter KOSMOS 

2. Når arbejdet med data understøtter den gode pædagogisk praksis ude  
og samtidig de politiske visioner  

 v/ pædagogisk konsulent Gert Mølgaard, Kolding Kommune

3. Dataanvendelse i klasserummer 
 v/ lektor Anders Flaskager, Det nationale videncenter KOSMOS

4. Data som afsæt for målrettet sundhedspædagogisk undervisning 
 v/ sundhedsplejerske Helle Simonsen og sundhedsplejerske Caroline Graf, Favrskov 

kommune  

Praktiske oplysninger

Tidspunkt
28. marts 2019 kl. 9.00 – 16.45

Sted
Kolding Uddannelsescenter
Ågade 27
6000 Kolding

Pris
Kr. 1250 inkl. moms. 
Prisen inkluderer fuld forplejning ved 
konferencen samt et eksemplar af bogen ” MIT 
Kokkeri”. Studerende ved University College 
SYD kan deltage for 425 kr. inkl. moms. HUSK 
at oplyse studie-nr. ved tilmeldingen under 
”kommentarfeltet”

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 7 marts 2019
Sker elektronisk på Her
Du kan ved tilmelding læse om de forskellige 
oplæg og workshops, hvor du skal vælge én 
workshop pr. session.

Kontaktperson 
Sekretær Christina Bonde
University College SYD
Telefon:  7266 5265
Mail:  chbo@ucsyd.dk

Konferenceansvarlig
videncenterleder Børge Koch, 
Det nationale videncenter KOSMOS 
University College SYD
Telefon:  7266 5250
Mail:  bfko@ucsyd.dk

https://www.ucsyd.dk/konferencer/en-konference-om-sundhedsfremme-og-trivsel-i-skolen

