
Boka på reacta.se

3 JUNI
2020

Kontakt
elevhalsa@reacta.se  

08-940 410

KOSTNADSFRITT 

FÖR STÖDMEDLEMMAR

DIGITAL NÄTVERKSTRÄFFDIGITAL NÄTVERKSTRÄFF  
Nätverket riktar sig till er som vill stärka det hälsofrämjande arbetet. 
Denna nätverksträff ger er ökade kunskaper och verktyg som stärker 

samarbetsmöjligheter och förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande. Koppla 
upp er och utbyt erfarenheter. Ta gärna med er kollegor!

Hur kan vi stärka barn och ungas hälsa?
Under rådande omständigheter bör det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet i skolan och på mötesplatsen 
fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja barn och 
unga i att må bra. När vi inte kan mötas fysiskt under en 
lång tid påverkas det hälsofrämjande arbete vi byggt upp. 
Under nätverksträffen utbyter vi tankar och idéer för att 
främja barn och ungas hälsa under pandemin. 

Information från kansliet!
Möt  Anette Pettersson Faye och Fredrik Thelander.
Anette har bred erfarenhet av hur skolan och 
mötesplatsen kan integrera ett hållbart ungdoms- och 
inflytandeperspektiv utifrån gemensamma mål. Fredrik 
har flera års erfarenhet av att stärka barn & ungas hälsa 
och fritidsverksamheter. Här har han tagit fram flertalet 
framgångsrika metoder för att möta barn & unga på nätet, 
nya och enklare metoder för barn & unga att organisera sig.

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.  
Efter nätverksträffen har ni möjlighet att fortsätta 
kommunikationen mellan skolor och mötesplatser. 

Learnster - en plattform för all information!
Reacta ger skolor ökade förutsättningar att arbeta
hälsofrämjande, i ett led för att ge ännu bättre 
förutsättningar lanserar vi nu vår egen plattform.  
Learnster är en plattform där vi kommer lägga upp digitala 
kurser, tips och ha webinarier med mera. 
 Alla som är stödmedlemmar i Reacta kommer få en 
inloggning till plattformen. 

 

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



Detta är en testomgång av Reactas digitala nätverks-
träffar. Därför hoppas vi att så många som möjligt kan 
delta och hjälpa oss att utvecka träffarna.  

 DELTA SOM
STÖDMEDLEM

• Kostnadsfritt
• Tillgång till Learnster (digital plattform) 

DELTA SOM
                       ÖVRIG      

• Kostnadsfritt

DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF 
Medverkande: 

Fredrik Thelander - nationell samordnare 
på Reacta. 

 
 

INFORMATION
Plats: Träffen är digital och uppkoppling kommer ske 
mot verktyget Zoom, länk erhålles vid anmälan.  

Datum: Onsdagen den 3 juni

Tid: 15:00 - 16:00 

Målgrupp: Nätverket riktar sig till dig som är samordna-
re eller stödjare för hälsoråd på skolan eller arbetar som 
exempelvis skolsköterska, kurator, idrottslärare, skolledare, 
skolpsykolog, specialpedagog, fritidsledare. 

PROGRAM
15:00 Presentation av medverkande.
15:20 Hur kan det hälsofrämjande arbetet bedrivas under 
de förutsättningar som är? Erfarenhetsutbyte och tips.  
Hur kan Reacta stödja medlemmarna och hälsoråden?
15:50 Avslutande diskussion
16:00 Avslut

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

Anette Pettersson - Faye - nationell samordnare 
på Reacta.
 
 

 
 
 


