
Børn og unges 
sundhed 
Hvordan kan vi i kommunen bidrage til at fremme 
børn og unges sundhed og forebygge mistrivsel 
og dårlig mental sundhed?

Konference den 11. september 2018 på Nordkraft



Børn og unges 
sundhed
På konferencen kan du høre:

• Lektor Charlotte Overgaard fra Aalborg Universitet, som har stor viden om særligt sårbare børn og 
 familiers sundhed, og som har igangværende forskningssamarbejde med kommunens sundhedspleje
   
 • Lektor Lise Hostrup Sønnichsen fra Videncenter for Sundhedsfremme UC Syd fortælle om, hvordan vi 
 kan fremme den sundhedspædagogiske indsats i dagtilbud

• Professor Jens Troelsen fra Syddansk Universitet, som vil give et overblik over forskning relateret til 
 bevægelse i skolen og fortælle om, hvordan vi kan bidrage til at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge

• Pernille Bendtsen fra Vidensråd for Forebyggelse, ekspert i unge og rusmidler. Pernille vil fortælle om, 
 hvordan det står til, og hvad vi kan gøre for at fremme de unges sundhed 

• Freja Petersen, DPU, Aarhus Universitet og Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet, 
som netop har udgivet en bog om unge og stress. Freja vil tale om ”Når stress rykker ind i klasselokalet”

• Centerchef Morten Hulvej Rod, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge. Morten har igennem 
 mange år har forsket i unges hverdag og sundhed, og vil tale om det tværfaglige samarbejde om unges trivsel, 

sundhed og uddannelse

Du kan også høre om kommunens aktuelle indsats og prioriteringer 
samt behov for viden i forhold til:

• Småbørns sundhed, v. børne- og familiechef Hans Chr. Mariegaard

• Skolebørn og unges sundhed, v. læringschef Kristina Kristoffersen

• Unges mentale sundhed, v. leder af Center for Mental Sundhed Bettina Bisp Jensen



Konference
Program
Konference for politikere, ledere og medarbejdere fra alle forvaltninger. Deltagere fra øvrige kommuner i Region 
Nordjylland er også velkomne.

8:30-9:00            Ankomst og morgenkaffe

9:00-9:15            Introduktion til dagen, v. rådmand Mads Duedahl

9:15-10:45        Hvordan kan vi give alle børn en sund start på livet?
• Særlig sårbare børn og familier – Sundhedsplejen og tværfaglige indsatser v. lektor  

Charlotte Overgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
• Aalborg Kommune: Børns sundhed og prioriteringer og indsatser på småbørnsområdet 

v. børne- og familiechef Hans Chr. Mariegaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 
Aalborg Kommune

• Projekt Hoppeline – ny viden om sundhedspædagogik omsat til praksis i dagtilbud v.
 lektor Lise Hostrup Sønnichsen fra UC Syd, Videncenter for Sundhedsfremme

10:45-11:00       Kort pause

11:00:-12:00       Hvordan kan vi sikre sunde vaner hos skolebørn?
• Bevægelse i skolen – hvordan kan vi bidrage til at fremme fysisk aktivitet hos børn og 

unge? v. professor Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
• Børn og unges rygning og alkoholforbrug – hvad ved vi, og hvad kan vi gøre? 
 v. sekretariatsleder Pernille Bendtsen, Vidensråd for Forebyggelse

12:00-12:45       Frokost

12:45-13:35       Fokus på mental sundhed i skolen
• Aalborg Kommune: Sundhed ind i hverdagen – hos skolebørn og unge v. læringschef 

Kristina Kristoffersen, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune
• Trivsel og stress på skemaet – Når stress rykker ind i klasselokalet. v. phd.-stipendiat 
 Freja Petersen, DPU, Aarhus Universitet og Center for Psykisk Sundhedsfremme, 
 Københavns Universitet.

13:35-14:00       Kaffepause

14:00-14:50 Trivsel, sundhed og uddannelse til alle unge
• Aalborg Kommune: Mental sundhed blandt unge og kommunens indsats 
 v. leder Bettina Bisp Jensen, Center for Mental Sundhed (SUN), Aalborg Kommune
• Tværfagligt samarbejde om unges trivsel, sundhed og uddannelse – hvordan gør vi det 

bedre? v. centerchef Morten Hulvej Rod, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn 
 og Unge

14:50-15:00            Afslutning 
 v. Tine Curtis, forskningschef, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
 
                             Tak for i dag




