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DIGITALATRE TILLFÄLLEN
NÄTVERKSTRÄFFAR
UNDER 2020
24 SEPTEMBER
22 OKTOBER
2 DECEMBER

Nätverket riktar sig till er som vill stärka det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd.
Nätverksträffarna ger ökade kunskaper och verktyg som stärker
samarbetsmöjligheter och förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande.
Koppla upp er och utbyt erfarenheter. Ta gärna med er kollegor!

Nätverksträffar med aktuella fokus

Nätverka med kollegor!

Under hösten erbjuder Reacta tre tillfällen med aktuella
fokus för dig som arbetar med hälsoråd i skolan eller på
den fria tidens arena. Första träffen är den 24 september.
Fokus Kick-off
Var med och dela med dig av dina erfarenheter att
arbeta med hälsoråd. Hur kommer vi igång efter en
lång ledighet? Vad har du för tips till andra? Hur kan
man få med sig hela arbetslaget åt samma håll?
Fokus Funktionsvariationer
Den 22 oktober, är fokus på att möta barn och unga
med funktionsvariation. Hur kan vi underlätta för
målgruppen att organisera sig i hälsoråd? Hör hur
andra skolor och mötesplatser arbetar med hälsoråd
tillsammans med barn & unga med funktionsvariation.

Träffa kollegor från hela Sverige och diskutera hur ni
kan öka förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete,
stärka barn & ungas 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.

Ta del av Reactas nya plattform för kurser
På nätverksträffen presenterar vi Reactas nysatsning på
digitala kurser som ger skolor ökade förutsättningar att
arbeta hälsofrämjande. På plattformen ligger digitala
kurser, tips och webinarier. Alla som är stödmedlemmar i
Reacta har tillgång till plattformen kostnadsfritt.

Fokus Hållbara hälsoråd
Den 2 december har vi fokus hållbart hälsofrämjande
arbete med hälsoråd. Hur kan vi tillsamman arbete så att
barn & unga får tillgång till hälsofrämjande aktiveteter över
en längre tid?
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.

DIGITALA NÄTVERKSTRÄFFAR
Medverkande:
Fredrik Thelander - nationell samordnare
på Reacta.

PROGRAM 24 september (Kick-off)
15:30 Presentation av Reacta (valbart i anmälningslänken)
16:00 Presenation av deltagarna
16:30 Inspiration från våra medlemmar
17:30 Avslut

PROGRAM 22 oktober (Fokus - Funktionsvariationer)
15:30 Presentation av Reacta (valbart i anmälningslänken)
16:00 Presenation av deltagarna
16:30 Hur kan vi stödja barn & unga med funktionsvaraiation
17:30 Avslut

PROGRAM 2 december (Fokus - Hållbara hälsoråd)
15:30 Presentation av Reacta (valbart i anmälningslänken)fwaa
16:00 Presenation av deltagarna
16:30 Hur arbetar vi för att få hållbarhet i det hälsofrämjande
arbetet
17:30 Avslut

Rosine Sandberg - Föreningskonsulent

Våren 2020 erbjöd Reacta digitala nätverksträffar.
Detta var uppskattat och vi fortsätter på den banan.
Inom kort kommer vi erbjuda fysiska träffar, men så
länge rekomendationerna kvarstår erbjuder vi digitala
träffar.

INFORMATION

Plats: Träffen är digital och uppkoppling kommer ske
mot verktyget Zoom, länk erhålles vid anmälan.
Datum: (olika anmälningslänkar till alla)
Torsdagen den 24 september
Torsdagen den 22 oktober
Onsdagen den 2 december
Tid: 15:30 - 17:30
Första 30 minuterna är information om Reacta, är man
intresserad av detta så bockar ni i det i anmälan.
Pris: Kostnadsfritt
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, fritidsledare. Även icke stödmedlemmar är välkomna.

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

