Kursus Sundheds- og bevægelseskoordinatorer, Sundskole 2020, Aabenraa Kommune 2017
Rikke Vinterberg (CFU) deltager alle dage som kursusansvarlig. Marianne Havn (Aab. Komm.) deltager ligeledes alle dage.
Teorier og praksis kobles gennem øvelser og småprojekter, der tager udgangspunkt i egen skole, VISKO og forandringsmodellerne, så de kan bruges direkte på egen skole under og
efter forløbet. Undervisningen varieres gennem alle fem kursusdage med oplæg, diskussioner, øvelser og opgaver.
Lone Smidt fra Sex & Samfund uddyber Fælles mål for SSF, sundhed og seksualitet, samt
sætter fokus på det brede positive sundhedssyn af Bjarne Brun Jensen. Handlekompetence
er i centrum, når vi taler om sundhed i folkeskolen.

Lea Kølby og Marianne Havn fra Aabenraa Kommune byder velkommen til efteruddannelsen
for Sundheds- og bevægelseskoordinatorer.
AKT-leder Hanne Paaske Palle, ledende sundhedsplejerske Anette Jensen og læringskonsulent
i ledelse Nikolaj Schnurre fra Aabenraa Kommune holder inddragende oplæg om Aabenraa
kommunes tilgang til sundhed og trivsel og om de redskaber, der er til rådighed når vi
undersøger området.

Rikke Vinterberg, pædagogisk konsulent på CFU, supplerer med inddragelse af fælles mål i
tværfagligt perspektiv.
Der arbejdes praktisk med øvelser, der har udgangspunkt i egne projekter på skolerne.

14. august 2017
•MÅL: Viden om Sundheds& bevægelsesrådet; min
placering/ rolle i rådet;
vores fælles platform for
trivsel og sundhed og vores
kortlægnings- og
planlægningsredskaber
•Hvad er Sundheds- og
bevægelsesrådet?
•Hvad er Trivsel i Aabenraa
Kommune?
•VISKO trivselsundersøgelse
•Klassetrivsel.dk
•Forandringsmodeller

18. januar 2017
19. september 2017
18. september 2017

Idé til 1. projekt på
egen skole

Dag 2

•MÅL: Viden om
forandringsprocesser;
Fastlægge dato for kortlægning af
1. rådsmøde
forandringer på egen skole;
min rolle som
forandringsagent;
redskaber til motivation

Dag 1

•Forandring
•Modstand mod forandring
•Motivation
•Tværfagligt samarbejde

•MÅL: Viden om hvordan vi
implementerer og
forankrer forandringer, min
rolle som
implementeringsfacilitator,
redskaber til positiv
kommunikation

•MÅL: Opsamling på viden
2017
og redskaber; en tydelig
værktøjskasse; min rolle og
mine ansvarsområder/
funktioner; evaluering

8. november 2017
Idé til 2. projekt
på egen skole

2017

Dag 4

•Opsamling
•Den gode historie og
sparring
•Øvrige tilgængelige Ydelser
•ERFA gruppe?
•Evaluering

•MÅL: Viden om fælles mål for SSF; en fælles
sundheds-platform; min rolle som
sundhedsfaglig; redskaber til den sundhedsfaglige undervisning

•Implementeringsprocesser
•Kommunikation
•Rollen som facilitator

Dag 3
1. rådsmøde

•Forenklede fælles mål SSF
•Handlekompetence som begreb og mål
•Sundhedspædagogisk og didaktisk tilgang til
sundhedsindsatser
•Flertalsmisforståelser som metode
•Peer to peer som metode, herunder
cooperative learning
•data fra VISCO og forandringsmodellen som
redskab for tilrettelæggelse

Dag 5
2. rådsmøde

Merete Barrit Hansen og Marianne Havn fra Aabenraa Kommune, Helle
Gotthardsen fra CFU og andre fortæller om muligheder for lån af
materialer, hjælp til åben skole-besøg, lån i grejbanken o.a.
Rikke Vinterberg, cand. mag. pæd., fortæller om forandringsprocesser, cirkulær
udvikling og modstand mod forandring.
Pernille Moretto, master i positiv psykologi, giver med bl.a. Hans Henrik Knoop´s
Næste Bedste Skridt redskaber til at skabe motivation og mindske modstand.

Vi opsamler og evaluerer.

Dag 1: Hvem er vi? Hvad er vi en del af? Og hvilke redskaber har vi til rådighed for vores planlægning?
Dag 2: Hvad sker der, når vi vil skabe forandringer? Hvad er min rolle som forandringsagent?

Master i IKT, didaktik og læreprocesser, Steen Juhl Møller breder udfordringer
og styrker ved det tværfaglige samarbejde ud, samt sætter fokus på rollen som
forandringsagent og iværksætter.

Dag 3: Hvordan skaber vi de bedste muligheder for forandring gennem kommunikation til forskellige grupper, og
hvad er min rolle som implementeringsfacilitator?

Der arbejdes praktisk med eksempler fra egen skole.

Dag 4: Hvordan definerer vi en sundhedsindsats i skoleregi? Hvorfor er handlekompetence vigtigt og hvorfor er
KRAM-faktorerne ikke nok? Hvordan integrerer vi dette sundhedssyn i dagligdagen?
Dag 5: Opsamling og videns- og erfaringsdeling samt overblik over øvrige tilbud fra kommunen og samarbejdsparter

