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Nationale og internationale 
perspektiver
Konkret og konstruktiv videndeling

Målgruppe 
Konferencen er tværfaglig og multidisciplinær, og målgruppen er således alle med 
tilknytning til og interesse for skole, trivsel, sundhedspædagogik og sundhedsunder-
visning; fx lærere, pædagoger, skoleledere, sundhedsplejersker, politisk administra-
tive beslutningstagere, konsulenter, private aktører på området samt repræsentanter 
fra frivillige foreninger.

Forventet udbytte for deltagerne 
Som deltager på konferencen vil du få en unik mulighed for aktivt at udveksle viden 
og diskutere med kolleger fra hele Danmark samt høre om aktuelle tendenser i 
forskning og praksis i forbindelse med sundhed og trivsel i skolen. De fremmeste 
forskere fra ind- og udland vil dele deres viden på området, og der vil gennem en 
række parallelle workshops blive sat særligt fokus på dialogen mellem forskere og 
konferencedeltagere.

Program 
Kl 9.30 Ankomst Kaffe og brød

Kl 10.00 Velkomst Velkomst og introduktion v/ videncenterchef Børge Koch og 
chefkonsulent Anette Schulz, Det nationale videncenter KOSMOS

Kl 10.15 Oplæg I School wellbeing: where is it created and what does it do? 
v/ professor Venka Simovska, leder af Forskningscentret i sundhedsfremmende 
og bæredygtig skoleudvikling ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU), Århus Universitet



Kl. 11.00 Oplæg II Health Education in Digital times: Critical perspectives on 
the use of technology in health education v/ Dr. Deana Leahy, Faculty of Education, 
Monash University, Victoria, Australia

Kl. 11.45 Pause Frokost

Kl. 12.30 OplægIII Learning of health literacy within a school subject health 
education v/ Dr. Leena Tuulikki Paakkari, University of Jyväskylä, Finland

Kl. 13.15 Pause Kaffe og kage

Kl. 13.45 Session I To konsensusprocesser om bevægelse, trivsel, sundhed og 
læring v/ lektor, ph.d. Jesper von Seelen, Det nationale videncenter KOSMOS

Well-being Promotion in Schools as Exercising Rights and Moving Moments: Invitation 
to an international dialogue v/ Elise Sijthoff publisher, journalist and founded of the 
Childrens International Press Centre and Shanti George, Honorary Professors, 
Aberystwyth University, Holland 

Tværprofessionelt samarbejde om sundheds- og trivselsfremmende indsatser i 
folkeskolen: Projekt MOGL som eksempel og inspiration v/ lektor, ph.d. Niels Bilsted 
Michelsen, Det nationale videncenter KOSMOS

”Destination trivsel” v/ nationale projektledere Anne Wind, Lone Smidt og Anneline 
Sandø, Sex & Samfund

Kl. 14.45 Session II LOMA-lokal mad: Udvikling af mad- og sundhedsrelateret 
handlekompetence i en whole-school setting v/ adjunkt, ph.d. Dorte Ruge, University 
College Lillebælt og lærer Rikke Thrane, Nymarksskolen, Svendborg

Fra politik til praksis. Implementering af kommunale sundhedsfremme projekter fra et 
lærerperspektiv v/ adjunkt, ph.d. Lone Lindegaard Nordin, DPU, Aarhus universitet 

Seksualundervisning i skolens yngste klasser – forventninger og udfordringer
v/ ph.d.-stipendiat, Line Anne Roien, DPU, Aarhus Universitet

Evaluering af sundhedsindsatser i skolen v/ lektor Ulla Pedersen, Det nationale viden-
center 

Kl. 15.45 Afrunding og tak for i dag



Praktiske oplysninger
Tidspunkt  Den 23. november 2016

Sted   Danmarks institut for Pædagogik og 
   Uddannelse (DPU)
   Tuborgvej 164
   2400 København

Information om hoved- På tilmeldingslinket Sundhed og trivsel i skolen
talere og workshops  kan du læse abstracts leveret af hovedtalerne,
   ligesom du kan læse beskrivelser af de 
   forskellige workshops.  

Tilmelding  Tilmeld dig elektronisk på Sundhed og trivsel i skolen 
    senest 1. november 2016. Husk at vælge hvilke    
   workshops du ønsker at deltage i. 

Pris   Kr. 950,00
   inkl. fuld forplejning ved konferencen

Konferenceansvarlig  Anette Schulz
   Chefkonsulent
   Videncenter for Sundhedsfremme & 
   Det nationale videncenter KOSMOS
   Udvikling og Forskning
   University College SYD
   +45 7266 5256
   ansc@ucsyd.dk

Kontaktperson:  Anne Andersen
vedr. tilmelding  alya@ucsyd.dk

https://ucsyd.nemtilmeld.dk/33/
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/33/

