
   PROGRAM 18 NOVEMBER  
 

10:00 REGISTRERING OCH FIKA 

10:30 VÄLKOMNA  

Maria Engdell, nationell samordnare på Reacta inleder nätverksträffen.  

10:45 PRESENTATION 

Presentationer och roliga övningar för att lära känna varandra.  

11:30 SAMORDNARENS UPPDRAG OCH ROLL 

Samordnares uppdrag och roll är en avgörande funktion för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete med hälsoråd, visar Reactas effektmätningar.  

- Hur ser samordnarens uppdrag och roll ut idag?  

- Vilka är framgångsfaktorerna? 

- Hur kan vi utveckla och stärka samordnarens roll och uppdrag tillsammans?  

12:00 LUNCH 

13:00 SÅ ARBETAR VI FRAMGÅNGSRIKT SOM SAMORDNARE!    

Samordnare från Reacta berätta om hur de arbetat framgångsrikt med hälsoråd i deras 

verksamhet. Här får du konkreta och lyckade exempel som du kan använda direkt i din 

verksamhet. Mer info inom kort! 

14:00 WORKSHOP MED ERFARENHETSUTBYTE    

Dialog i grupper med fokus på framgångsfaktorer i hälsorådsarbete.  

- Det här är våra bästa framgångar som samordnare! 

- Så fick vi med ledningen/rektorn i arbetet 

- Bästa tipsen för att engagera lärare och kollegor. 

15:00 FIKA   

15:30 FOLLOW UP  

Uppföljning av workshop med sammanställning och gemensam fortsatt dialog kring våra 

olika erfarenheter.  

16:30 NYHETER - VI BLICKAR FRAMÅT  

David Nilsson och Maria Engdell redogör för allt spännande som är på gång inom Reacta 

framöver.  

- Stöd till kickoff på skolan 

- Nytt material till alla hälsoråd 

- Enklare digitala system för samordnare och hälsoråd 

- Nya kompetenshöjande utbildningar som förenklar och underlättar 

17:00 QUIZ OCH AVSLUTNING 

18:30 GEMENSAM MIDDAG PÅ HASSELBACKEN 



 

  PROGRAM 19 NOVEMBER 

 

08:30 UPPSTART MED REFLEKTIONER FRÅN GÅRDAGEN 

09:00 SPECIELLT INBJUDEN – ANNA TEBELIUS BODIN MED 

FÖRELÄSNINGEN: EMPOWERMENT, MOTIVATION OCH VÄLBEFINNANDE 

UTIFRÅN HJÄRNAN  

Ett inspirerande föredrag om hjärnan och tillvaron, där vi kopplar vetenskapen till hur 

vi mår och vad barn och unga själva kan påverka. Innehållet är vardagsnära och öppnar 

upp möjligheter att forma hjärnan och upplevelsen av livet. Föredraget kommer att ge er 

idéer, strategier och insikter som kan omsättas till praktik i hälsorådsarbetet. 

- Hur påverkar vi vårt eget välbefinnande och hälsa?  

- Vad är det som händer i hjärnan?  

- Varför är inte motivation tillfredsställande och vilka är de viktigaste principerna att 

känna till om hjärnan?  

Anna Tibelius Bodin är föreläsare, utbildare och författare till boken ”Den analoga 

hjärnan i den digitala tillvaron. 2020 blev hon årets mottagare av Mensapriset! Under 

åren har hon utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når 

välbefinnande och utvecklar vårt självledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som 

grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för 

hjärnan. 

10:30 FIKA  

11:00 LÄRDOMAR OM HJÄRNAN – HUR APPLICERAR VI DET I 

HÄLSORÅDSARBETET? 
Med utgångspunkt i föreläsningen så reflekterar vi kring hur våra nya lärdomar kan 

föras vidare för att ytterligare bidra till att stärka och främja ett hållbart 

hälsorådsarbete i våra verksamheter.  

12:00 DE BÄSTA TIPSEN FÖR ETT LYCKAT HÄLSORÅDSARBETE 

Med över 20 års samlad erfarenhet av arbete i skolan som lärare och rektor ger David 

Nilsson, generalsekreterare på Reacta tillsammans med Maria Engdell, nationell 

samordnare sina bästa tips för att lyckas med hälsorådsarbetet.  

- Så får du med rektor eller ledningen i din verksamhet 

- Enklaste sättet att engagera barn och unga i hälsorådsarbetet 

- Hur kan skolan få tid till hälsorådsarbetet på bästa sätt? 

- Hur kan hälsoråd på fritidsgården stärka den öppna verksamheten   

 

 



 

12:30 LUNCH 

13:30 VAD BEHÖVER DU SOM SAMORDNARE?  

Du som samordnare har en avgörande roll i hälsorådsarbetet. Vad behöver du för att 

lyfta ditt hälsofrämjande arbete med hälsoråd ytterligare? 

- Vad behöver du av Reacta för att lyckas? 

- Vad behöver du från andra samordnare för att lyckas? Framtida nätverksträffar? 

- Vad tar du med dig från denna nätverksträff?  

Fortsatt dialog och reflektion kring det som lyfts under nätverksträffen och fokus blir 

även på vilka behov ni ser finns framöver både i era roller som samordnare och i era 

verksamheter.  

15.00 AVSLUTNING 
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