Netværk for Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik
i Syddanmark
Invitation til konsulenter, undervisere, koordinatorer, ledere og andre
- der arbejder med sundhed

Hermed fremsendes forslag om etablering af netværk for undervisere, konsulenter, koordinatorer og
andre, der arbejder med formidling af sundhed, sundhedsfremme og sundhedspædagogik i kommuner,
uddannelsesinstitutioner eller i andre sammenhænge i Region Syddanmark.
Målet med netværket er at etablere et mødested, hvor vi gensidigt kan inspirere hinanden og få kendskab
til nye tiltag, erfaringer og ny viden inden for området.
Initiativtagere til denne invitation er:
Børge Koch, videncenterleder, Videncenter for Sundhedsfremme og Det nationale videncenter
KOSMOS, UC Syddanmark
Ane Sofie Andersen Hjorth, pædagogisk konsulent, UCLillebælt, Center for Undervisningsmidler
Odense
Karen Wistoft, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU ∙ København
Initiativtagerne har ingen kommercielle interesser i netværket. Der er udelukkende tale om et
vidensfilantropisk projekt, som vi tre initiativtager skyder nogle ressourcer ind i her fra starten.
Intention: Vi ved alle fra vort daglige arbejde, at sundhed og sundhedsfremme er på den aktuelle
dagsorden – og får stor opmærksomhed. Men vi ved også, at arbejdet med at formidle, udvikle og
implementere sundhedsfremme - både i organisationer og institutioner, men også i forhold til borgere,
studerende eller elever, kollegaer eller andre samarbejdspartnere – ofte er en ganske svær opgave.
Hvad gør jeg i praksis? Hvad gør andre? Hvilke udfordringer er der i det daglige arbejde, og hvordan får
man inspiration og viden/evidens til dette arbejde?
Med dette netværk vil vi gerne samle personer, der til dagligt leder eller arbejder med at undervise,
vejlede eller formidle viden om sundhed i et sundhedsfremme- eller forebyggelsesperspektiv. Det kan
være opgaver knyttet til det kommunale system inkl. daginstitutioner og skoler, uddannelsesinstitutioner,
den primære sundhedssektor, fritidsaktiviteter og dermed også frivilligt arbejde.
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Hvem er inviteret? Vi har sendt denne invitation til personer, som vi kender fra vores netværk, og som vi
ved arbejder med sundhedsfremme. Hvis du kender andre, der ikke har fået invitationen, er du
velkommen til at videresende den. Vi laver en deltagerliste efter tilmeldinger til første netværksmøde.

Dagsordenen for første møde den 10.5.2011:
Velkomst og baggrunden for initiativet
Præsentation af deltagerne – hvad arbejder jeg med, og hvilke aktuelle udfordringer oplever jeg i mit
arbejde med sundhedsfremme?
”Pædagogisk forebyggelse og sundhedsfremme” oplæg v/lektor Karen Wistoft DPU.
Café debat – hvordan udvikler og formidler vi sundhedsfremmende tiltag?
Etablering af netværk – hvad har vi brug for, hvad vil vi sammen?
Evt. – herunder aftale om næste netværksmøde.

Mødet afholdes tirsdag den 10.5.2011 kl. 13.00 til 16.00 på UC Syddanmark, Kolding
Pædagogseminarium, Dyrehavevej, 6000 Kolding, lokale A1.
Vi ser frem til at modtage din tilmelding/afmelding til mødet senest 2.maj 2011

Tilmelding kan ske på https://webshop.dpu.dk/default.aspx?id=5367
De bedste hilsner
Børge Koch
Videncenterleder
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev
University College Syddanmark
+45 7322 7130 - +45 5126 6840
bfk@ucsyd.dk

Ane Sofie Andersen Hjort
Pædagogisk konsulent
UCLillebælt, Center for Undervisningsmidler
Karlavej 1, 5270 Odense N
+45 6318 3351
ansh@ucl.dk

Karen Wistoft
Lektor/PhD
DPU, Institut for Pædagogik
Tuborgvej 164, 2400 København NV
+45 8888 9142 - +45 2613 2653
kawi@dpu.dk
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