
Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis
Hvad gør vi godt – og hvad kan vi gøre bedre?

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) byder ind til en konferencedag, der har fokus på at:

• Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt 
gøres til virkelighed blandt børn og unge.

• Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at flere børn og unge får glæde af et liv 
i bevægelse

• Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

Konferencen henvender sig især til: 
Beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner; virksomheder og 
private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.  

Tid
4. maj 2017, kl. 8.30 – 15.30

Sted 
University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M

Pris og tilmelding
250,00 kr. pr deltager (inkl. moms)
Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 1. maj
Kontaktperson: Lisbeth Runge Larsen - lrla@ucl.dk 

Konference

www.fiibl.dk
www.facebook.com/fiibl



08.30-9.00 Registrering og morgenkaffe/te

09.00-09.15 Velkomst 
v. Prorektor Steffen Svendsen (UCL)

09.15-09.40 Det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance - Præsentation af det danske og globale Report Card 
v. Adjunkt og Centerkoordinator, Lisbeth Runge Larsen (FIIBL)

09.40-10.00 Børn og unges fysiske aktivitet: Politiske prioriteringer og investeringer
v. Lektor og Centerleder, Thomas Skovgaard (FIIBL)

10.00-10.30 De nære omgivelser: Skole, familie, venner og de fysiske omgivelser 
v. Professor og Forskningsleder Jens Troelsen (Active Living, SDU)

10.30-10.45 Kaffe/te

10.45-11.45 Status og indsatser på individniveau: Børn og bevægelse i forskellige rammer
v. Lektor Peter Lund Kristensen (SDU), Adjunkt Lars Østergaard (SDU) & Projektkonsulent Lasse Lyck (DIF)

11.45-12.30 Frokost

12.30-14.00 Workshops 

To sideløbende workshops, som sætter lys på spørgsmålet: ”Hvordan bliver vi bedre til at skabe samspil mellem politiske strategier på 
bevægelsesområdet og udmøntning i praksis.” Målet er, at begge workshops stiller forslag til næste skridt for at fremme bevægelse blandt 
børn og unge. De to workshops retter sig mod målgrupper i forskellige aldre.

Worshop A: Fokus på børn i alderen 0-6 år.
Facilitator: Jens-Ole Jensen, Docent og Programkoordinator (VIA)

Workshop B: Fokus på børn i alderen 7 til 17 år.
Facilitator: Søren Smedegaard, Lektor & Ph.d.-stipendiat (FIIBL)

14.00-14.15 Opsamling på workshops
v. Lisbeth Runge Larsen

14.15-14.30 Kaffe/te

14.30-15.15 Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis. Hvad gør vi godt – og hvad kan vi gøre bedre? 
Paneldebat med Annette Vilhelmsen (Direktør på Tietgen og Hovedbestyrelsesmedlem, DGI), Henrik Brandt (Direktør, Idan), Niels Grin-
derslev (Generalsekretær, Dansk Skoleidræt), Børge Koch (Videncenterchef, UC SYD) & Mikkel Nørtoft Magelund (Leder af Bredde og 
Motion, DIF). 
Facilitator: Thomas Skovgaard

15.15-15.30 Tak for i dag 
v. Lisbeth Runge Larsen

På dagen præsenteres ”The Danish Report Card on Physical Activity for Children and Youth” - en konsensusrapport, der har til formål at give et opdateret billede af 
fysisk aktivitet blandt danske børn og unge. Rapporten er det nationale bidrag til det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance, der p.t. omfatter 38 
lande og består af forskere, sundhedsprofessionelle og andre partnere, der samarbejder om at formidle og forbedre indsatser vedrørende fysisk aktivitet hos børn 
og unge.

Program

www.fiibl.dk
www.facebook.com/fiibl


