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NÄTVERKSTRÄFF
FOKUS: HÄLSA FÖR LÄRANDE
Nätverket riktar sig till dig som vill stärka skolans hälsofrämjande arbete.
Denna nätverksträff ger er ökade kunskaper och verktyg som stärker skolans
samarbetsmöjligheter och förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande. Kom och
utbyt erfarenheter. Ta gärna med er kollegor!

NYHET!

Möt hälsoråd från Jälla - naturbruksgymnasium

Möt några av Jällas hälsoråd. Skolan jobbar tillsammans
med eleverna för att främja hälsan bland annat genom
hälsoråden: Hälsogruppen Jälla ( yoga och fysisk aktivitet)
Pixels (pysslar och samtalar) Hälsoköket, The Boys
(promenerar, samtalar och bygger saker) Styrkegruppen
med flera.

Nyheter från kansliet!
Träffa Anette Pettersson Faye, Anette är nyanställd hos
oss på Reacta. Anette har bred erfarenhet av hur skolan kan
integrera ett hållbart ungdoms- och inflytandeperspektiv
utifrån gemensamma mål. Genom sin erfarenhet av
samverkans- och demokratiarbete inom offentlig
verksamhet skapar hon engagemang för demokratiska
förändringsprocesser. för att uppnå gemensamma mål.

Nätverka med kollegor!
Träffa kollegor från hela Sverige och diskutera hur ni
kan öka förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete,
stärka elevers delaktighet och inflytande. Ta del av
framgångsexempel och dela med er av era egna
erfarenheter.

Kompetensstöd för ökat hälsofrämjande arbete
Reacta ger skolor ökade förutsättningar att arbeta
hälsofrämjande med kompetensstöd. Ni får en kort
genomgång om de förutsättningar som finns för er skola
att få kostnadsfri fortbildning genom hälsofrämjande
aktiviteter på skolan.

Hälsa för lärande! - Senaste nytt!
Vi kommer diskutera om hur vi jobbar på skolorna kring
hälsa och främjande arbete. Anette ger input kring
senaste forskningen som entydigt visar att det finns ett
starkt dubbelriktat samband mellan lärande, hälsa och
förutsättningar för ett gott liv.

Kontakt
elevhalsa@reacta.se
08-940 410

Boka på reacta.se

Reacta är en ideell riksorganisation som ger kunskap och stöd till
hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

Bilder från Jällas Hälsoråd

NÄTVERKSTRÄFF
FOKUS: HÄLSA FÖR LÄRANDE - LÄRANDE FÖR HÄLSA

Föreläsare

Elever och personal från Jälla
Naturbruksgymnasium
Berättar om sitt arbete med hälsoråden.

Anette Pettersson - Faye - nyanställd
nationell samordnare på Reacta.
Håller i föreläsningen: Hälsa för lärande!

Fredrik Thelander - nationell samordnare
på Reacta.

DELTA SOM
STÖDMEDLEM

DELTA SOM
ÖVRIG
• 995 kr/person
		
• Fika

• Kostnadsfritt
• Betald vikarie
• Betald resa
• Betald logi
• Fika
• Dokumentation och praktiska verktyg

• Dokumentation och praktiska verktyg

INFORMATION
Plats: Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala
Jälla gård
755 94 Uppsala

PROGRAM
13:00 Rundtur på Jälla natrubruksgymnaisum och presentation
av hälsoråd.
14:00 Presentation och senaste nytt från Reacta.
14:30 Fika och nätverkande
15:00 Föreläsning och erfarenhetsutbyte - Hälsa för lärande!
16:45 Inför nästa nätverksträff
17:00 Dagen avslutas.

Datum: Måndagen 30 mars
Målgrupp: Nätverket riktar sig till dig som är samordnare eller stödjare för hälsoråd på skolan eller arbetar som
exempelvis skolsköterska, kurator, idrottslärare, skolledare,
skolpsykolog, specialpedagog eller på annat sätt har intresse
för skolanshälsofrämjande arbete.

Reacta är en ideell riksorganisation som ger kunskap och stöd till
hälsofrämjande arbete - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

