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1. Forord
Den 1. januar 2019 havde vi tretten års fødselsdag! Omkring Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD
har organisationen ændret navn og geografi, men vores formål er stadig at fremme sundhed og udvikle ny
viden om sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Vores særlige bidrag er afprøvning og implementering
af processer, mekanismer og faktorer, der gør, at sundhedsfremmende indsatser virker og skaber
forandringer.
Denne afprøvning og implementering sker i samarbejde dels med vores samarbejdspartnere i praksis, dels
med UC SYDs uddannelser og videreuddannelser. Vi inddrager studerende i vores projekter og lader dem
derved opleve den virkelighed, de uddannes til, og vi samarbejder med praksis og inddrager praksisviden
i projekter og i den undervisning, som videncenteransatte leverer på UC’ets uddannelser. Vi forsker, og vi
udgiver vores resultater med to formidlingsformer: Dels forskningsartikler i akademiske tidsskrifter, dels
bøger og populærartikler, der giver mulighed for at nærme sig forskningsviden på en enkel og letforståelig
måde.
Videncentret yder således et skræddersyet bidrag til implementering af grundfortællingen og strategien i
Danske Professionshøjskoler, hvor ”Vi former Danmark med fremragende uddannelser” er den bærende
sætning, specificeret som blandt andet: ”Vi uddanner de studerende i tæt samspil med praksis. Vi
underviser på et stærkt fagligt og professionsrettet grundlag. Vi videre- og efteruddanner i samarbejde
med virksomheder, kommuner og regioner. Vi bygger på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og
andres forskning. Og vi finder ny indsigt i konkrete samarbejder med en hel verden”.
Videncenter for Sundhedsfremme placerer sig solidt i centrum af denne grundfortælling, og vi er stolte af
at kunne yde et bidrag, som gør en forskel, både i UC SYDs grund- og videreuddannelser og hos
professionerne i praksis. 2018 blev året, hvor videncentrets virke i større skala blev internationalt, og dette
har været med til i endnu højere grad at tilvejebringe og implementere den nyeste viden i vores virke.
I Årsrapport 2018 giver vi indblik i Videncenter for Sundhedsfremmes opgaver og mangesidede indsats ved
at præsentere eksempler på, hvad videncentrets medarbejdere har præsteret i året, der gik. God læselyst!
Venlig hilsen
Ulla Pedersen & Børge Koch
19. maj 2019
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2. Om Videncenter for Sundhedsfremme
Videncenter

for

Sundhedsfremme

er

en

organisatorisk

enhed

under

Forskning,

Innovation

og

Videreuddannelse på UC SYD med kontor i Haderslev og opgaver overalt i Danmark. Ved årets udgang fik
videncentret ny forankring, nemlig under videreuddannelseschef Jens Juulsgaard Larsen, men naturligvis
stadig med Børge Koch som videncenterchef. Videncenter for Sundhedsfremme har interessefællesskab
med de fire forskningsprogrammer på UC SYD, og mange videncentermedarbejdere har i 2018 haft
forskningsprojekter i programmerne. Den del af Videncentret, som omhandler børn og unges sundhed,
hedder Videncenter KOSMOS; navnet er en forkortelse af kost, motion og sundhed. KOSMOS er et nationalt
videncenter, hvilket understreges af, at der gennem hele 2018 var forhandlinger med Professionshøjskolen
København om indgåelse af partnerskab, og en partnerskabsaftale mellem de to professionshøjskoler blev
indgået i begyndelsen af 2019.
Videncenter for Sundhedsfremme arbejder ud fra et positivt, bredt og dynamisk sundhedsbegreb, der har
sundhedsfremme som et overordnet og generelt formål. Det vil sige, at videncentret gennem sine
aktiviteter søger at fremme folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere
borgernes ressourcer og handlekompetence. Vi arbejder ud fra den forståelse, at sundhedsfremme ikke
kun har som formål at hjælpe mennesker til at træffe sunde valg, men også handler om at arbejde målrettet
mod at sikre alles adgang til sunde valg og samtidig søge at reducere social ulighed i sundhed.
Videncentrets indsatser er derfor både rettet mod livsstil og mod ændring af levevilkår.
Videncenter for Sundhedsfremme har pr. 1. januar 2019 tolv ansatte, inklusive videncenterchefen. Hertil
kommer en ph.d.-studerende med ansættelsesforhold på Aalborg Universitet, men med tilknytning til
videncentret. Desuden har 29 personer fra 13 grunduddannelsesenheder på UC SYD løst opgaver for og
sammen med os i 2018. Videncenteret har haft tre medarbejdere i gang med et ph.d.-studie i 2018, hvoraf
den ene, Pernille Ravn Jacobsen, forsvarede sin ph.d. i august 2018 og dernæst overgik til
forskningsafdelingen på UC SYD.

Workshop i forbindelse med Pernille Ravn Jacobsens ph.d.-studie
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3. Innovation og udvikling
Videncenter for Sundhedsfremmes placering i UC SYDs afdeling Forskning, Innovation og Videreuddannelse
betyder, at vi naturligt løser opgaver inden for alle disse tre felter. Med innovativ tankegang og ud fra
viden, baseret på egen og andres forskning, udvikler vi nye eller væsentligt forbedrede produkter, ydelser
og metoder, relateret til sundhedsfremme og med særligt fokus på de professioner, som UC SYD uddanner.
Vi tilstræber at være bindeled mellem viden, uddannelse og arbejdsmarked og yder praktiske, konkrete
bidrag til de udfordringer, som praksis oplever, og som forskningen peger på.
Det vil komme for vidt her at omtale samtlige projekter, som videncentret har været del af i 2018, men i
det følgende vil der blive givet eksempler, først på innovationsprojekterne Aula Emprende og Skole OL
2018, dernæst udviklingsprojekter på børneområdet og til sidst på voksenområdet.
En komplet liste over videncentrets 2018-projekter kan ses i denne årsrapports bilag 1.

3.1. Innovation: At klæde de ansatte på til innovativ undervisning
Videncentret har gennem de sidste år, og således også i 2018, undervist UC SYDs studerende på tværs af
studietilknytning i at udvikle ideer og omsætte dem til bæredygtige forretningsidéer i projekt SUNDiværk.
Her har samlet set mere end 100 studerende lært at bruge deres faglighed til at tænke innovativt samt at
lære, hvordan man starter virksomhed og etablerer sig som iværksætter. Projektet er støttet af Den
Europæiske Socialfond, og UC SYD gennemfører det i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og
Udviklingscenter Syd.

I 2018 indgik videncentret i et nyt europæisk projekt, Aula Emprende, hvis spanske titel betyder ”Det
starter i klasseværelset”. Dette kobler vi til SUNDiværk, for når de gode intentioner herfra skal
implementeres efter projektafslutning, hvilket vi selvfølgelig regner med, at de bliver, så kræver det, at UC
SYDs undervisere kan tage over med innovativ og entreprenøriel undervisning i klasseværelset.
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Aula Emprende
Videncenter for Sundhedsfremme er - i samarbejde med Region Syddanmark - på
trapperne med et særligt tilrettelagt forløb for undervisere på UC SYD i innovativ
didaktik, hvilket skal være med til i endnu højere grad at sætte innovation og
iværksætteri på dagsordenen på uddannelserne. Dette sker efter inspiration fra
universitet i Valencia (Spanien), som har veludviklet tradition for innovativ
undervisning. To videncentermedarbejdere besøgte Valencia i 2018 og udvekslede
viden med universitets underviserstab og med undervisere fra hele Europa.

Projektdeltagere, Aula Emprende, i Valencia

3.2. Innovation: Nye redskaber til idrætsundervisningen
Den olympiske flamme har i juni 2018 været tændt i Danmark - i forbindelse med ”Skole OL”. På
åbningsdagen afholdtes topmøde om rammer for det aktive børneliv i og efter skoletid. Her havde
idrætsudøvere, børn, politikere, foreningsfolk og Videncenter for Sundhedsfremme ordet. Det var en dag
med spændende debatter omkring uddannelsernes, skolens og kommunens rolle i forbindelse med
idræts- og bevægelsestiltag, og der blev fokuseret på at finde måder, som kommuner kan bruge til at
skabe endnu bedre rammer for et aktivt børneliv i og efter skoletid. Videncenter for
Sundhedsfremme/Videncenter KOSMOS havde både produceret undervisningsmateriale til brug inden
Skole OL i klasserne og havde udgivet en forskningsrapport, SPIF 2018, til underbyggelse af hvilke tiltag,
der er behov for i idrætsundervisningen.
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Børneidrætspolitisk topmøde ved Skole OL 2018

Innovation: Idræt og Køn – temabaseret
undervisningsmateriale
Temaet i dette materiale er "Idræt og Køn". Materialet anvender forskellige
undervisnings- og arbejdsmetoder i forhold til planlægning, gennemførelse og
evaluering af idrætsundervisning. Det er udviklet og afprøvet af KOSMOS i
samarbejde med Aarhus Kommune, Skole OL og idrætslærere fra skoler i Aarhus,
og alt materialet stilles gratis til rådighed på vores hjemmeside
www.vicekosmos.dk.

3.3. Udviklingsprojekter vedr. børn, unge og sundhedsfremme
Via samproduktion med Det nationale videncenter KOSMOS, har Videncenter for Sundhedsfremme haft en
lang række udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet i 2018. Opgaverne har været rettet mod både
dagtilbuds- og skoleområdet.
Videncentrets største projekt på dagtilbudsområdet er det landsdækkende sundhedsprojekt Hoppeline, som
fik fornyet støtte fra Nordea-fonden i 2018 og de kommende to år, og vi kunne derfor udvide Hoppelines
målgruppe til – ud over som hidtil børnehavebørn - også at omfatte børn i alderen 1-3 år og børn i
indskolingen. Projektet har fokus på børns glæde ved at bevæge sig sammen med andre. Hoppelines
arbejde med sundhed knyttes til læreplanstemaerne, og hjertet i projektet er aktiverende dramatiserende
fortælling, hvor der lægges vægt på både pædagogens/dagplejerens og børns kreative, skabende kraft. I
2018 er det udvidede Hoppeline projekt blevet designet, og der er masser af gode ideer, der er på vej til
at blive ført ud i livet. En ny Hoppeline fortælling (i to udgaver: 1-3 år og 3-6 år), en YouTube kanal,
materiale til sprogudvikling, nyt sangmateriale, værkstedsaktiviteter m.m. Alt udvikles af Hoppelines
dygtige medarbejdere sammen med studerende på pædagoguddannelsen samt pædagoger, børn og
dagplejere fra praksis.
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Dans med Hoppeline i en børnehave

Hoppeline
Er du glad på den røde, gule, grønne eller blå måde? Der findes forskning, som viser,
hvad der motiverer børn og voksne til at bevæge sig og nyde det. Rød glæde får
man, når man føler sig som del af en gruppe. Gul glæde er forbundet med lysten til
at udfordre sig selv og nydelsen ved at eksperimentere ved egen formåen. Grøn
glæde opstår i konkurrencesammenhæng. Blå glæde er det, der opstår, når man
føler sig anerkendt for noget betydningsfuldt. Hoppelines lege har indbygget
elementer fra alle de fire typer af bevægelsesglæde. Men de voksne kan - ved selv
at være opmærksom på en varieret brug af det fire-farvede glædesbarometer - være
med til at inkludere alle børn og deres præferencer i legene. Både, når Hoppeline er
i centrum, og også i alle andre aktiviteter og lege i løbet af dagen.

Videncenter for Sundhedsfremme/Videncenter KOSMOS står traditionelt meget stærkt på skoleområdet,
og 2018 var ingen undtagelse: Vi var involverede i en bred vifte af udviklingsprojekter i skolen gennem
året – så mange, at kolleger fra andre dele af UC SYD hjalp os med at løse opgaverne.
Videncentrets største udviklingsprojekt har gennem mange år været skolesundhedskampagnen ’Aktiv Året
Rundt’. I efteråret 2018 var der 366.687 børn, der deltog i skolernes sundhedsuger og hertil kom en stor
tilslutning til andre aktiviteter gennem året, så som golf, rugby, brydning og dans. Langt de fleste skoler i
Danmark deltog, enten samlet som skole eller med et udvalg af klasser, og alle aktiviteter og tilhørende
materialer var gratis for de deltagende skoler, takket være støtte fra Nordea-fonden. Fondsmidlerne udløb
imidlertid ved årets slutning, så 2018 blev desværre det foreløbige punktum for Aktiv Året Rundt.
Videncenter for Sundhedsfremme afsøger nye muligheder for finansiering med henblik på at kunne
fortsætte i en ny form i 2020.
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Et andet vigtigt projekt i 2018 var skoleprojektet i Aabenraa, hvor skolerne i Aabenraa Kommune gennem
flere år sammen med videncentret har arbejdet mod en stærk idræts- og bevægelseskultur. Skolerne
gennemgår et certificeringsforløb, som giver dem ret til at kalde sig henholdsvis KOSMOS idræts- og
bevægelsesskoler. Der er en stor tilfredshed på skolerne med forløbet, og vi kan se, at lærere og
pædagoger gør en kæmpe indsats for at få den nye viden implementeret.

Kongehøjskole, Aabenraa, bevægelsescertificering, juni 2018
Et andet succesfuldt projekt er KaMiBe. KaMiBe er en forkortelse for karakterstyrke, mindfulness og
bevægelse, og det er et koncept, som er udviklet af Videncenter for Sundhedsfremme/Videncenter
KOSMOS. Samtidig med at KaMiBe er afprøvet i praksis, har UC SYD stillet midler til rådighed, så
videncentermedarbejdere har kunnet forske i effekter og tilpasse konceptet efter det, der evidensmæssigt
har virkning. Lagoniskolen i Haderslev Kommune har arbejdet intensivt med KaMiBe i samarbejde med
videncentret, og det førte i 2018 til førstepladsen i Dansk Mesterskab i Skoleudvikling.

Med på vinderpodiet i DM i skoleudvikling
I et samarbejde med Lagoniskolen har Videncenter for Sundhedsfremme og
Videncenter KOSMOS gennemført forskningsprojektet KaMiBe, og har det afprøvede
og implementerede koncept vandt de danske mesterskaber i skoleudvikling i
efteråret 2018.
I begrundelsen for at Lagoniskolen skulle have titlen indgik, at skolen har skabt
positive trivselsoplevelser for børnene og styrket dem både personligt og i relationen
med de andre børn, samtidig med, at Lagoniskolen med KaMiBe laver god
undervisning, der understøtter elevernes trivsel og læring.
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Vinderpodiet: DM i skoleudvikling

3.4. Udviklingsprojekter vedr. voksne og sundhedsfremme
Videncenter for Sundhedsfremme har en omfattende aktivitet, der omhandler voksne og sundhedsfremme.
Vi har et godt og tæt samarbejde med en række kommuner og med Region Syddanmark og støtter op
omkring praksisforankrede ansøgningsprocesser og projektudformninger, ligesom vi indgår i projekterne
som kompetenceudvikling af personale, hjælp til gennemførelse og følgeforskning. Nedenstående eksempel
er fra Haderslev kommune, hvor videncentret trækker på erfaringer med og viden om at arbejde med social
kapital til styrkelse af sundheden.

Holdsport for psykisk sårbare og udsatte borgere
I projekt 'Aktiv og sund' sætter Haderslev Kommune fokus på holdsport for psykisk
sårbare og udsatte borgere i botilbud og væresteder. 50 borgere guides ind i
holdsportens verden, og Videncenter for Sundhedsfremme sikrer, at det nye tilbud
tager udgangspunkt i nyeste viden om sundhed, og at kommunens medarbejdere
får et sundhedsfagligt kompetenceløft.
Projekt "Aktiv og Sund” har fået blåstemplet projektet med 2,4 millioner kroner fra
Sundhedsstyrelsens pulje, som regering og folketing har afsat til ’Strategi for et
stærkere civilsamfund’. Strategiens formål er at støtte frivillige indsatser og frivilligt
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engagement i civilsamfundet for at opbygning af sociale netværk og relationer
mellem mennesker samt skabe større kendskab til, tolerance over for og
samhørighed med hinanden i samfundet.

4. Forskning
Videncenter for Sundhedsfremme har i 2018 været deltaget i 8 forskningsprojekter med interne
forskningsmidler, alle forankret i UC SYDs forskningsprogrammer, samt i tre ph.d.-projekter. Hertil kommer
et ph.d.-projekt, som blev forsvaret i 2018, hvor hovedparten af arbejdet har ligget i Videncenter KOSMOS.
Ambitionen i forskningsprojekterne er at kvalificere og koble teori og praksis gennem udvikling af ny
teoretisk viden, omsætning af eksisterende og ny viden i nye løsninger, indsatser, services mm. samt
formidling og implementering af ny viden, efterfulgt af systematisk opsamling af erfaringerne.
Et af forskningsemnerne er mænds sundhed, hvor der i videncentret i 2018 har været sat fokus på ulighed
i sundhed ved at undersøge sundheden hos ufaglærte mænd uden arbejde. Det skitseres nedenfor.

Mænds sundhed
I Videncenter for Sundhedsfremme er der i flere år blevet arbejdet med mænd som
målgruppe. Der er stor ulighed i sundhed fra de højest til de lavest uddannede mænd
i Danmark, hvilket gør det særligt vigtigt at finde metoder til, at lavt uddannede
mænd kan styrke deres sundhed. I den forbindelse viser vores forskningsresultater,
at applikationer til mobiltelefonen kan have en effekt, så mænd både tænker og gør
mere for deres fysiske sundhed. Med start i 2018 gennemførtes et projekt, der særligt
fokuserede på arbejdsløse, ufaglærte mænd. Det ses blandt andet, at en
anerkendende sundhedstest, der gentages efter ½ år, fremmer mændenes fysiske
sundhed signifikant både i forhold til deres muskelmasse, fedtmasse og kondition.
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Et andet forskningsprojekt var udløst af videncentrets mange udviklingsaktiviteter på skoleområdet og
omhandlede bevægelses betydning for trivsel og læring – det beskrives nedenfor.

In- og eksklusionsprocesser i folkeskolen
Der har i mange år været tegn på, at ikke alle elever oplever at være inkluderet i
idrætsundervisningen i skolen. Men den eksakte viden herom har været mangelfuld,
og derfor er en ny ph.d.-forskning særlig interessant. Videncenter KOSMOS har
finansieret et ph.d.-studie om in- og eksklusion i idrætstimerne i skolen, og det
afsluttedes den 23. marts 2018, hvor Mette Munk - tidligere ansat i Videncenter for
Sundhedsfremme – forsvarede sin ph.d.afhandling, der giver ny viden om
idrætspædagogik og -didaktik samt om in- og eksklusionsprocesser i
idrætsundervisningen i skolen.

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et mangeårigt projekt, der løbende undersøger og beskriver
idrætsfagets status på en lang række indikatorer. Videncentret og UC SYD udgav en forskningsrapport,
SPIF 2018, i 2018 og deltog med oplæg om rapporten rundt om i landet og på videncentrets første
webinar.
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Status på idrætsfaget
Status På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver
idrætsfaget status på en lang række indikatorer. Den nyeste rapport, SPIF-18rapporten, udkom i juni 2018 og gav en status på idrætsfaget anno 2018.
Videncenter for Sundhedsfremme har udgivet to tilsvarende rapporter i henholdsvis
2011 og 2004, hvilket giver et godt sammenligningsgrundlag for udviklingen inden
for faget.
Som noget nyt giver vi adgang til de rå data, som projektet bygger på, fx hvis
studerende vil bruge dem i deres bacheloropgave. Tilsvarende har vi givet kommuner
mulighed for at få et gratis kommunalt faktaark, hvor det er muligt at se, hvordan
kommunens idrætslærere har svaret inden for en række indikatorer som f.eks. efterog videreuddannelsesbehov eller brug af Fælles Mål.

5. Samarbejde på kryds og tværs
I det følgende vil Videncenter for Sundhedsfremmes samarbejde i forskellige sammenhænge blive
beskrevet: Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser, forskningssamarbejde, samarbejde med
afdelingen for videreuddannelse på UC SYD samt samarbejde i partnerskaber, i netværk og i internationale
sammenhænge. Til slut beskrives samarbejde, der omhandler den sociale forpligtelse.

5.1. Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser og studerende
Videncenter for Sundhedsfremme inviterer hvert år en række kolleger fra grunduddannelserne ind som
deltagere i videncentrets aktiviteter. I 2018 drejede det sig om 29 personer. Desuden havde 2/3 af
videncentrets ansatte driftsopgaver på UC SYDs grunduddannelser, svarende til cirka et halvt årsværk. Der
blev undervist på Pædagoguddannelsen i Aabenraa, Esbjerg og Kolding, Læreruddannelsen i Esbjerg og
Haderslev, SONO-kommunikationsuddannelsen i Haderslev og Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.
Videncentret var endvidere repræsenteret i studierådet på Ernæring og Sundhedsuddannelsen på UC SYD
og havde desuden en bachelorstuderende fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen i praktik. Vi har vejledt
10 studerende på henholdsvis pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i afsluttende bacheloropgaver.
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Studerende på projekt SUNDiværk
Videncenter for Sundhedsfremme havde gennem året en lang række studerende involveret i
videncenterprojekter, hvor de deltog ved at løse forsknings- og udviklingsopgaver og dermed var med til
at udvikle videngrundlaget på det sundhedsfremmende område. Studerende var også involveret i
videncenteraktiviteter: Dels som ekstra-curriculær aktivitet, dels som led i deres undervisning. I alt var var
der i 2018 involveret følgende antal studerende:
-

26 studerende fra læreruddannelsen i Haderslev i projekt KaMiBe

-

100 studerende fra pædagoguddannelsen i Esbjerg og Aabenraa i projekt Hoppeline

-

3 studerende, der har skrevet bachelorprojekt med udgangspunkt i Hoppeline på
pædagoguddannelsen

-

51 studerende fra ernæring- og sundhedsuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen,
socialrådgiveruddannelsen, offentlig administrationsbacheloruddannelsen,
erhvervssprogsbacheloruddannelsen, pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og
ergoterapeutuddannelsen i projekt SUNDiværk

-

2 studerende fra ergoterapeutuddannelsen i projekt In For Care.
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I 2018 deltog Videncenter for Sundhedsfremme i 11 interne projekter, initieret af UC SYD, sammen med
deltagere fra alle dele af vores organisation. Vi bidrog bl.a. med vejledning af adjunkter, se nedenfor.

Adjunktvejledning
Videncenter for Sundhedsfremme har et medlem i UC SYDs adjunktvejledergruppe.
Der var i 2018 adjunktvejledningsforløb med 9 adjunkter fra socialrådgiver-,
pædagog-, ergoterapeut-, sygeplejerske-, erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikationsuddannelsen samt forskningsafdelingen og videreuddannelsen.
Nogle vejledningsforløb kommer til at indebære et udvidet samarbejde, idet nogle af
adjunkterne fra tid til anden inddrages i videncentrets aktiviteter og undervisning til
gensidig gavn.

5.2. Samarbejde med UC SYDs Videreuddannelse
Medarbejderne ved Videncenter for Sundhedsfremme underviste på en lang række videreuddannelsesforløb
i UC SYDs Videreuddannelse og var vejledere for modulopgaver på både sundhedsfaglig og pædagogisk
diplomuddannelse, heraf 8 afsluttende diplomafgangsopgaver. I alt løftede 6 medarbejdere fra Videncenter
for Sundhedsfremme opgaver i videreuddannelsesregi svarende til cirka 1,6 årsværk i 2018.
En diplomuddannelse giver ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for de studerendes
fagområde. Det giver dem en aktuel og meget brugbar viden – og det giver videncenteret en tæt og god
forbindelse til praksis, samtidig med at vi har mulighed for at formidle vores resultater fra forsknings- og
udviklingsprojekter. Sidstnævnte var tilfældet i det nye sundhedsfaglige diplommodul om mænds sundhed,
se nedenfor.

Nyt diplommodul om mænds sundhed
I 2018 udvikledes og opstartede et nyt modul i den sundhedsfaglige
diplomuddannelse. Det var videncentrets forskning i mænds sundhed, der var med
til at skabe basis for et spændende og nyskabende modul om et emne, som det er
vigtigere end nogensinde at sætte fokus på i sundhedsvæsenet.

5.3. Samarbejde med universiteter
Videncenter for Sundhedsfremme tager del i en lang række projekter, der gennemføres i samarbejde med
universiteter, både i Danmark og i udlandet. I 2018 deltog vi således i formaliserede forskningsnetværk
med i alt 22 universiteter. Der er mange forskellige samarbejdsformer og i meget forskelligt omfang.
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En videncentermedarbejder havde driftsopgaver på Syddansk Universitet som del af sin ansættelse som
ph.d.-studerende – opgaverne omhandlede vejledning af studerende, kvote 2 samtaler, undervisning og
eksamination/censurering på både bachelor- og kandidatuddannelser på universitetet.
Universiteternes studerende stifter også bekendtskab med Videncenter for Sundhedsfremme på anden vis.
Vi modtager nemlig universitetsstuderende i praktik i deres bachelor- og kandidatforløb. I 2018 blev det til
fem studerende fra Syddansk Universitet i perioder på 8-22 uger.
Det største samarbejdsfelt mellem videncentret og universiteterne er imidlertid ph.d.-studierne. Tre
personer fra Videncenter for Sundhedsfremme var i 2018 i gang med deres ph.d.-studier på Syddansk
Universitet og Aalborg Universitet.

5.4. Samarbejde i partnerskaber
Videncenter for Sundhedsfremme har mange eksterne samarbejdspartnere og indgår som videncenter i en
række formaliserede partnerskaber. I 2018 deltog vi i 33 partnerskabsnetværk ud over de allerede nævnte
universitetsnetværk. Videncentret er desuden i formaliseret dialog med en lang række styrelser og
ministerier,

bl.a.

Sundhedsstyrelsen,

Sundhedsministeriet,

Undervisningsministeriet

samt

Fødevarestyrelsen. Der samarbejdes også med kommunale og regionale politikere og embedsmænd i en
lang række kommuner og regioner.

Medlem af Advisory Board for mad, måltider og sundhed
Regeringen indledte i 2018 et intensiveret fokus på mad og måltider, da fem
ministre nedsatte en ekspertgruppe, et såkaldt Advisory Board. I april 2018 udkom
arbejdsgruppens 10 anbefalinger vedrørende mad, måltider og sundhed.
Videncenterchef Børge Koch fra Videncenter for Sundhedsfremme var med til at
introducere resultatet at arbejdet for Undervisningsministeriet.

5.5. Samarbejde i netværk
Videncenter for Sundhedsfremme drev i 2018 følgende netværk:
-

Det europæiske SHE-netværk, hvor 33 lande samarbejder om sundhed i skolen.

-

Folkeskolernes SOL-netværk, som fremmer den sundhedsfremmende dimension i landets
folkeskoler. SOL er en forkortelse for Sundhed – Omsorg – Læring.

-

Netværk for idrætslærere, som fokuserer på folkeskolereformens krav til idræt og bevægelse.

-

Netværk

for

sårsygeplejersker,

rettet

mod

sygeplejersker,

som

har

taget

efter-

og

diplomuddannelse hos UC SYD med sår som speciale.
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Videncenter for Sundhedsfremme er repræsenteret i adskillige fora, råd, udvalg og ekspertgrupper. Her
kan f.eks. nævnes deltagelse i Sund By Netværket og i Mad- og måltidsnetværket (MMST-netværket), der
ledes af Aalborg Universitet.

5.6. Internationalt samarbejde
Næsten

alle

videncenteransatte

har

i

2018

deltaget

i

internationale

aktiviteter,

relateret

til

sundhedsfremme. Videncentret indbydes i højere og højere grad til at deltage i internationale
sammenhænge, og eksempler på disse vil blive beskrevet i det følgende.
Et ambitiøst europæisk initiativ, Schools for Health in Europe Network Foundation, også kaldet SHE, som
er en uafhængig forening (NGO), har sit sekretariat og ledelse i Videncenter for Sundhedsfremme.
Organisationen er overvejende finansieret af EU, og sekretariatsfunktion styrer alle internationale
aktiviteter i Europa og Centralasien vedrørende sundhedsfremmende skoler. SHE har som overordnet
formål at gøre alle skoler til sundhedsfremmende skoler, så opgaven er ikke lille. SHE fik nyt logo og ny
hjemmeside i 2018 (www.schoolsforhealth.org), og hjemmesiden indeholder en mangfoldighed af
retningslinjer, film, publikationer og konkret undervisningsmateriale til brug i skolen og på sigt også i
daginstitutionen. SHE arrangerer internationale konferencer, taler på konferencer og tager på besøg både
i medlemslande og ikke-medlemslande for at udbrede budskabet om den sundhedsfremmende skole.

SHE – sundhedsfremmende skoler i Europa
Første væsentlige politiske aftryk satte SHE på Sund By Netværkets globale
konference i Belfast i efteråret 2018. SHE opnåede at få medtaget en formulering i
konferencens charter om, at alle skoler i Sund By Netværket skal være steder for
fremme af sundhed. SHE forventes at få stor indflydelse i de kommende år, også for
de danske skoler.
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SHE Assembly Meeting 2018
Et andet europæisk projekt, HEPCOM, blev afsluttet i december 2018 med konference i Bruxelles i Belgien.
Baggrunden for projektet var, at en stor del af de mange gode redskaber, der udarbejdes i EU projekter,
forbliver i skuffen efter projekternes afslutning og glemmes hurtigt. HEPCOM (en forkortelse af "Healthy
Eating and Physical aktivities in local Communities" udarbejdede en web-platform til at samle de bedste
redskaber fra de seneste ti års EU sundhedsprojekter på www.hepcom.org. Redskaberne ledsagedes af
historier om, hvordan de er blevet brugt med positiv effekt rundt omkring i de europæiske lande, herunder
Danmark. Videncenter for Sundhedsfremme var leadpartner på projektet og stod for den praktiske
udformning af hjemmesiden.

Succesfuld konference om frivillighed og sundhed
I november 2018 afholdt EU-projektet In for Care, som Videncenter for Sundhedsfremme er
dansk partner i, en midtvejs-konference, hvor der blev vist spændende og positive effekter af
at satse på frivillighed. Projektet samarbejder partnere fra seks lande omkring Nordsøen om at
udvikle og udveksle viden og erfaringer. Alt sammen med fokus på at skabe bedre forhold for
frivillig pleje eller socialt arbejde. blandt andet via nye teknologiske muligheder og værktøjer,
som kan hjælpe både offentlige myndigheder og frivillige i at skabe bedre velfærd.
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In for Care konferencen

Videncenter

for

Sundhedsfremme

deltog

i

2018

i

en

række

aktiviteter

sammen

med

Verdenssundhedsorganisationen WHO Regional Office for Europe som del af en samarbejdsproces, hvor UC
SYD i 2019 bliver ”WHO Collaborating Center”. Overordnet vedrører samarbejdet implementering af
sundhedsfremmende indsatser i skoleregi, hvor UC SYD i kraft af det arbejde, der udføres i sekretariatet
for Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE), understøtter WHO’s målsætning, som den er
formuleret i Paris Deklarationen: ”To make every school a health promoting school”.
Som institution vil UC SYD få gavn af status som WHO Collaborating Center i form af øget synlighed og
anerkendelse, ligesom denne status giver forbedrede muligheder for at udveksle information og udvikle
samarbejdet med andre institutioner, især på internationalt plan.

Videncenter for Sundhedsfremmes WHO-samarbejde
Vores samarbejde med WHO fører chefkonsulent Anette Schulz fra Videncenter for
Sundhedsfremme vidt omkring. I 2018 var hun således I Rusland, Usbekistan og
Kasakhstan sammen med WHO med henblik på at initiere sundhedsfremmende
skoleindsatser.
Endvidere gennemførte hun et udviklingsprojekt med WHO og fem europæiske lande
med det formål at undersøge skolers mulighed for at anvende data fra HBSC (Health
Behaviour in School-aged Children) i undervisningen. Projektet er netop blevet
evalueret og målet er nu at iværksætte en proces, hvor andre europæiske lande lader
sig inspirere af udviklingsprojektets resultater med henblik på selv at anvende HBSCdata som et led i sundhedsundervisningen i skolen.
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5.7. Samarbejde om en social forpligtelse
Videncenter for Sundhedsfremme ser det som sin opgave at være med til at fremme sundheden i det
omkringliggende samfund. Derfor påtager sig videncentret sig en social forpligtelse ved at tage personer i
virksomhedspraktik, når deres uddannelse matcher videncenterets virkefelt. I 2018 drejede det sig om 2
personer, som var hos os i henholdsvis 8 og 36 uger og løste opgaver under supervision af videncentrets
medarbejdere.

6. Vidensflow
Videncentret har formidling af viden som en af sine hovedopgaver. I det følgende sættes fokus på en række
udvalgte formidlingsformer: Publikationer, hjemmesider, nyhedsbreve samt konferencer.

6.1. Publikationer
Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2018 en skriftlig produktion, der bestod af følgende:
Rapporter:

2 stk.

Offentliggjorte artikler:

8 stk.

Submittede, men endnu ikke publicerede, artikler i peer reviewede tidsskrifter:

6 stk.

Abstracts/posters til konferencer:

6 stk.

Inspirationsmaterialer:

8 stk.

Blogindlæg:

5 stk.

Submittede, men endnu ikke publicerede kapitler i bøger:

3 stk.

Ph.d.-afhandlinger:

1 stk.

En samlet oversigt over udgivelserne findes i bilag 1.

6.2. Hjemmesider
Videncenter for Sundhedsfremme driver otte hjemmesider:
www.ucsyd.dk/sundhed,

www.vicekosmos.dk,

www.aktivaaretrundt.dk,

www.hoppeline,

www.hepcom.org, www.schoolsforhealth.org, www.sundivaerk.dk og www.sundeunge.dk.
To af hjemmesiderne, nemlig schoolsforhealth.org og hepcom.org blev omlagt med helt nyt design og
omskrivning af teksten i 2018.
Videncentret har desuden en række profiler på sociale medier:
-

Fem Facebook profiler: Schools for Health in Europe Network Foundation, Hoppeline, Aktiv Året
Rundt, SUNDiværk og mænds mobile sundhed.

-

En LinkedIn profil: Schools for Health in Europe Network Foundation

-

En Twitter profil: Schools for Health in Europe Network Foundation
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6.3. Nyhedsbreve
Videncenter for Sundhedsfremme udgiver et elektronisk nyhedsbrev, der beskriver videncentrets aktiviteter
og publikationer samt gør opmærksom på nationale og internationale strømninger og nyheder inden for
feltet. Årets sidste nyhedsbrev i 2018 var nummer 100 i rækken! Vi er stolte af at være så langtidsholdbare,
at tusinder af mennesker har lyst til at læse vores nyheder år efter år, og at vi sætter så mange og
væsentlige aftryk inden for sundhedsfremme, at der bliver ved med at være spændende nyheder at skrive
om. Der blev udsendt syv nyhedsbreve i 2018, primært til modtagere i Danmark, men også i det
dansktalende mindretal syd for grænsen i Tyskland rummer en række modtagere, ligesom der er norske
og svenske abonnenter.
Videncentret står også for School for Health in Europe Network Foundations (SHEs) engelske nyhedsbrev,
hvor der blev udsendt 4 nyhedsbreve i 2018.

6.4. Konferencer
Videncenter for Sundhedsfremme afholdt 42 konferencer og faglige temadage i 2018, en del af dem
landsdækkende, og tre var internationale. Der var et bredt spekter af emner, relateret til sundhed og
sundhedsfremme.
Videncentrets medarbejdere deltog desuden som oplægsholdere på en række konferencer i ind- og udland,
arrangeret af andre.
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7. Planer for 2019
Videncenter for Sundhedsfremme er i gang med en proces, der forventes at føre til vores og UC SYDs
udnævnelse til WHO Collaboration Centre. Der ligger en stor indsats bag den ære det er at få en sådan
formel samarbejdsaftale med Verdenssundhedsorganisationen, og vi forventer, at det vil medføre mange
spændende, nye opgaver i 2019 og årene frem. Trods det, at vi bor på et af Danmarks mindre
professionshøjskoler, giver det en pondus, der giver os adgang til en højere liga. Det glæder vi os til.
Det internationale samarbejde optager os. Der er mange muligheder i at finde inspiration i udlandet og i at
udbrede vores viden og erfaringer uden for Danmarks grænser, og som denne årsrapport viser, er vi godt
i gang. Fx er Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) i en rivende udvikling, og vi tror, det
kun er toppen af isbjerget, vi endnu har set. Det er en spændende opgave at lede SHE til fremtidens
udvikling sammen med vores mange europæiske og centralasiatiske samarbejdspartnere.
Det

nationale

videncenter

KOSMOS

ved

University

College

Syd

og

Københavns

Professionshøjskole/Videreuddannelsen (KP) går sammen i et nyt samarbejde for sundhedspædagogik og
sundhedsfremme. Formålet med samarbejdet er at give én samlet indgang for professionspraktikere,
daginstitutioner, skolefritidsordninger, skoler, ungdomsuddannelser og det politiske niveau, der ønsker
viden, praksisudvikling og kompetenceudvikling af professionsmedarbejderne i relation til børn og unges
sundhed, kost og motion. Aktiviteterne i Det nationale videncenter KOSMOS skal opbygge og udvikle ny
tværfaglig viden vedrørende børn- og unges sundhed, trivsel, kost og motion, og vi ser mange muligheder
for et KOSMOS med endnu man-power til at løse opgaven.
Videncenteret har også et partnerskab med Haderslev Kommune på tegnebrættet. Her vil vi sammen med
kommunen tage udgangspunkt i sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM i forhold til at løse
sundhedsudfordringerne hos kommunes borgere med inddragelse af frivillige organisationer og
patientforeninger – et fokus på at få de gode eksempler til at virke ikke bare lokalt, men også regionalt og
nationalt.
Innovation, nytænkning og udvikling er fortsat videncentrets stærke kort. Vi vil arbejde videre med at finde
og udvikle både offentlige og private virksomheders innovationspotentiale og derved skabe merværdi og
læring. Vi vil i 2019 arbejde for styrket innovation i eget ”hus” i UC SYD og udbyder kompetenceudvikling
i innovativ didaktik til undervisere på UC SYD – et tilbud som forhåbentlig kan slå rødder og implementeres
som et fast tilbud til vores kolleger på UC’et. Og hvem ved: Måske i samarbejde med Region Syddanmark
som tilbud til andre uddannelsesinstitutioner i regionen, så som gymnasier og andre ungdomsuddannelser,
professionshøjskoler og universiteter.
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Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD
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Bilag 1:
Nøgletal for Videncenter for Sundhedsfremme 2018
A. Ansatte i Videncentret pr. 1. januar 2019: 12 personer
Anders Flaskager
Katrine Bertelsen
Børge Koch
Kristian Rasmussen
Vinie Levisen
Ulla Pedersen
Lise Hostrup Sønnichsen
Lone Oest
Ellen Sandahl Sørensen
Anette Schulz
Julie Guldager (p.t. på PhD stipendiat)
Dorthe Iversen
Desuden er Sara Frost tilknyttet videncentret med sit PhD stipendiat i samarbejde med Ålborg
Universitet og Århus Kommune.
B. Forskningsaktiviteter
B.1. Antal partnerskaber i forskningsnetværk (universiteter): 22 stk.
Syddansk Universitet
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Ludwig Boltzmann Institute Health Promotion Research, Østrig
Croatioan National Institute of Public Health, Kroatien
University of Eastern Finland, Finland
Université Blaise Pascal Clermont-Rerrand, Frankrig
Leuphana Universität Lüneburg, Tyskland
Institouto Ygeias tou Paidiou, Grækenland
National Institute of Health, Italien
National University of Ireland, Irland
Mykolas Romeris Universitet, Lithauen
Bergen University, Norge
Universidade do Minho, Portugal
P.A.U. Education, Spanien
University of Valencia, Spanien
Laurea University of Applied Sciences, Finland
University of Ulster, Nordirland
University of Agder, Norge
University of Abertay Dundee, Scotland
Humboldt universitetet i Berlin, Tyskland
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B.2. Antal forskningsprojekter:
1. Ph.d.studier i 2018: 4 stk.
‐
Mobil sundhedsteknologi (Pernille Ravn Jakobsen)
Det skal være sjovt at være sund (Julie Guldager)
Holdaktiviteter og social inklusion i folkeskolen (Pernille Guldager Knudsen)
Food Maker (Sara Mønster Frost)
2. Interne forskningsprojekter i 2018: 8 stk.
Sund implementering (Anette Schulz og Ulla Pedersen)
Klasse, (egen)-Omsorg og Læring (KOL 1) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk
obstruktiv lungelidelse (Ulla Pedersen, Anette Schulz)
Klasse, (egen)-Omsorg og Læring (KOL 2) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk
obstruktiv lungelidelse (Ulla Pedersen og Anette Schulz)
Brugerdreven rehabilitering – fra behov til løsning (Lone Oest og Ellen Sandahl Sørensen)
Mænds sundhed II - Klinisk kontrolleret studie med komparativ analyse af mænd i et
arbejdsforhold og mænd udenfor arbejdsmarkedets fysiske sundhed (Vinie Levisen)
Bevægelse integreret i undervisningen (Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen)
Review artikel (Claus Løgstrup Ottesen)
Status på idrætsfaget/SPIF 2018 (Jesper von Seelen, Julie Dalgaard Guldager, Tine Hedegaard
Bruun, Martin Elmbæk Knudsen og Katrine Bertelsen)
C. Udviklingsaktiviteter
C.1. Antal partnerskaber i udviklingsnetværk: 33 stk.
Aktiv Året Rundt og Hoppeline (UC SYD, Nordea Fonden)
HEPCOM (UC SYD og 20 europæiske partnere, primært universiteter)
WHO og UC SYD (i proces ang. UC SYDs anmodning om at blive collaborating centre)
Konferenceafholdelse, InForCare (Welfare Denmark, Esbjerg og Word to Word, Sdr.
Stenderup)
Welfare Tech Region (Region Syddanmark, teknologifirmaer, UC SYD, UC Lillebælt, Syddansk
Universitet, en række kommuner)
SHE netværket (sammen med 31 andre lande, som har en koordinator i SHE netværket samt
73 forskere)
Fredericia Idrætsleder Akademi (Danmarks Idræts-Forbund, Syddansk Universitet,
Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia, UC SYD, Fredericia Kommune)
Nordisk samarbejdsaftale (UC SYD, Høgskolen i Buskerud (HiBu) i Drammen, Röda Korsets
Högskola (RKH) i Stockholm)
SundByNetværket (arbejdsgruppen ”kost og fysisk aktivitet” – pt. er 55 kommuner medlem
af SundByNetværket)
Idrætsskoler (Team Danmark, UC Lillebælt og UC SYD)
Partnerskab (Esbjerg Kommune, UC SYD)
SOL netværket vedr. sundhed i skolen (SundByNetværket, DPU/Aarhus Universitet, UC SYD)
Netværk ang. sundhed på erhvervsskolerne (landsdækkende netværk med erhvervsskoler,
KOSMOS, UC SYD)
Koordinering af rehabiliteringsuddannelse, Aabenraa (Aabenraa Kommune, UC SYD og SOSU
Syd)
”Børn og Unge” faggruppen under center for holdspil og sundhed (Københavns Universitet,
UC SYD, m.fl.)
Partnerskab om sundhedspædagogik i psykiatrien (Region Syddanmark, Steno, UC SYD)
Partnerskab om sundhedspædagogiske redskaber til pårørende til diabetespatienter (Region
Syddanmark, Steno, UC Syddanmark, Diabetesforeningen)
Idrætslærernetværk (KOSMOS, UC SYD samt en lang række folkeskoler landet over)
MMST-netværk, Mad og måltids netværk (Ålborg Universitet, UC SYD, VIA UC, UCL)
Partnerskab (Efterskoleforeningen og UC SYD)
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-

-

C.2. Antal
-

In for Care (University of Agder, Norge; Knutepunkt Sørlandet /Kristiansand Region, Norge;
CMO STAMM Groningen/Drenthe, Holland; Province of Drenthe, Holland; University of
Abertay Dundee, Skotland; Värmland County Administrative Board, Sverige; City of
Turnhout/Thomas More University College, Belgien; City of Aalst, Platform Ageing in Place
Aalst, Belgien)
Partnerskab med Haderslev Kommune
Sund i Værk (UC SYD, UdviklingsCenter Syd, Haderslev Erhvervsråd, Vækstforum
Syddanmark, Erhvervsstyrelsen, Esbjerg Erhvervsudvikling og erhvervspsykolog Gert
Barslund, Esbjerg og COWI)
E-learning i sundhedspædagogik (UC SYD, Region Syddanmark)
NUBU/Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge (UC SYD, de øvrige
professionshøjskoler)
KaMiBe (UC SYD, Lagoni-skolen i Vojens)
Frivillighedsarbejde (UC SYD og Centre for Psychology, Abertay University, Dundee)
Innovativ undervisning (UC SYD og University of Ulster, Nordirland)
Frivillighedsarbejde (UC SYD, frivilligorganisationen ”Vindrosen” i Esbjerg og Esbjerg
Kommune).
AULA EMPRENDE (UC SYD, Region Syddanmark, University of Valencia, Laurea University of
Applied Sciences & Helsinki Uusimaa Regional Council og University of Ulster)
Partnerskab om Skole OL (UC SYD, Skole OL og Aarhus Kommune)
Partnerskab om idræts- og bevægelsescertificering af skoler (UC SYD og Aabenraa
Kommune)
Akademi for madkundskabsdidaktik
udviklingsaktiviteter (ud over forskningsprojekterne, internt finansierede): 11 stk.
Vejledning af adjunkter (UPED)
EVU Sund (LOOL, VDHL, ESSO)
Hjemmesiden for Forskning Innovation Videreuddannelse på ucsyd.dk (UPED)
Planlægning i forhold til Haderslev Hallen (BFKO)
Koordinator for forskningssporet ’Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring’
(KKRA)
Nyhedsbreve, Videncenter for Sundhedsfremme (UPED)
Årsrapport (UPED, BFKO)
Medlem af studierådet, Ernæring og sundhed (BFKO)
Arbejdsmiljørepræsentant, Forskning Innovation Videreuddannelse (LOOL)
Konsulentbistand i forbindelse med TPE-forløb på pædagog og læreruddannelsen på Campus
Kolding og Haderslev (LOOL, UPED)
Fundraisinggruppe (KKRA)

C.3. Antal større udviklingsprojekter og konsulentopgaver (ud over forskningsprojekterne,
eksternt finansierede): 26 stk.
Aktiv året rundt
Idræts- og bevægelsesskoler i Aabenraa Kommune
Bevægelsesvejledere Århus
Hoppeline
Bevægelse, trivsel og sundhed på erhvervsskolerne
Sønderborg kommune – temadage i bevægelse/idræt
Certificering idræts-/bevægeskoler
HEPCOM
SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation)
WHO-aktiviteter
Erhvervsskolenetværk
SOL-netværket
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-

-

In For Care
SUNDiværk
Aabenraa coaching
Efterskoleforeningen: 9. klasses prøve i idræt
Temadage i idræt og Skole OL, Aarhus kommune
KOSMOS

KaMiBe – Lagoniskolen

-

Kamibe, Haderslev Kommune

-

Kamibe, Nustrup
Sundhedsfremmende kommunikation – Kursus for frivillige og professionelle, der bygger på
samarbejdsredskaberne fra LIP
Det dynamiske og refleksive lederskab – uddannelsesforløb for teamledere Tønder Kommune
Samtalen som redskab til at styrke fokus på handlekompetence og partnerskab – Fredericia
kommune
Aktiv og sund – holdidræt for udsatte borgere, Haderslev Kommune
Sundhedspolitik, Assens kommune

-

C.4. Antal små konsulentopgaver, oplæg, udvalgsdeltagelse og censoropgaver: 13 stk.
Oplæg på National Konference 2018 i Dansk Gerontologisk Selskab om ’Overgange i
ældrelivet’
Medlem af planning committee for IUHPE
Netværksdag for bevægelsesvejlederne i Aarhus Kommune
Oplæg for sårsygeplejersker om forandring og implementering, Zibo Athene A/S
NUBU-arbejdsgruppe (Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge)
UC SYDs forskningsdag
Brobygning for gymnasieelever (SDU)
Konferenceoplæg: Idrætslærernes forum i Vingsted
Konferenceoplæg: Idrætslærernes forum i Ringsted
Ekspertpanel ved åbning af Skole OL
Formand for skrivegruppe i UVM for faget idræt
10’eren, Sønderborg Kommune
Læringsmesse Sønderborg

C.5. Antal nyudviklede efteruddannelsestilbud: 7 modul.
Diplommoduler:
SD: Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mænd (1 modul)
SD: Palliation (3 moduler)
SD: Akutsygepleje (1 modul)
Sundhedsfaglige kurser:
Samtalen som værktøj
Sammen om demens

C.7. Antal konferencer/faglige temadage: 42 stk.
03.01.18: Temadag, bevægelsescertificering, 10. Aabenraa
15.01.18: Temadag 5 Tinglev Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2016 – 2018)
23.01.18: Temadag, bevægelsescertificering, Hjordkærskole
08.02.18: Temadag, bevægelsescertificering, Løjt Kirkeby
28.02.18: Temadag 3, Varnæs Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2017 – 2019)
06.03.18: Temadag 6 Løjt Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2016 – 2018)
06.03.18: Temadag, bevægelsescertificering, Høje Kolstrup skole
08.03.18: Temadag, bevægelsescertificering, 10. Aabenraa
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19.03.18:
20.03.18:
21.03.18:
10.04.18:
02.05.18:

Temadag, bevægelsescertificering, Genner Hovslund skole
Temadag, bevægelsescertificering, Varnæs skole
Temadag Skole OL, Aarhus Kommune
Temadag, bevægelsescertificering, Bolderslev skole
In For Cares frivillighedsmesse for studerende og frivillighedsorganisationer på Campus
Esbjerg
23.05.18: Temadag, bevægelsescertificering, 10. Aabenraa
24.05.18: Temadag, bevægelsescertificering, Kongehøjskole
12.06.18: Webinar, lancering af SPIF-2018
19.06.18: Temadag, bevægelsescertificering, Varnæs skole
03.07.18. Temadag omkring ’bevægelse i undervisningen’ for alle lærere i Sønderborg Kommune
06.08.18: Temadag, bevægelsescertificering, Kliplev skole og Kollund skole
07.08.18: Temadag, bevægelsescertificering, Stubbæk skole
08.08.18: Temadag, bevægelsescertificering, Ravsted skole
21.08.18: Temadag 4, Høje Kolstrup Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2017 – 2019)
07.09.18: Temadag, bevægelsescertificering, Kliplev skole og Kollund skole
25.09.18: Temadag, bevægelsescertificering, 10. Aabenraa
27.09.18: Temadag, bevægelsescertificering, Lyreskovskolen
03.10.18: Netværksdag Bevægelsesvejledere, Aarhus Kommune
25.10.18: KOSMOS konference om den sundhedsfremmende skole
31.10.18: Temadag 5 Bylderup Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2017 – 2019)
01.11.18: Temadag 1, Hovslund Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering, (2018 – 2019)
04.-05.11.18: SHE Assembly – konference for nationale koordinatorer i Schools for Health in Europe
Network Foundation
06.11.18: Temadag 1, Hellevad Børneunivers, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2018 –
2020)
07.11.18: Temadag 1, Hærvejsskolen, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2018 – 2020)
06.-07.11.18: SHE Research Group Meeting – konference for forskere tilknyttet Schools for Health in
Europe Network Foundation
08.11.18: Temadag, bevægelsescertificering, Hærvejsskolen
08.11.18: Konference: Midtvejskonference EU-projektet InForCare
13.11.18: Temadag 6a Høje Kolstrup Skole, Aabenraa Kommune, Idrætsskolecertificering (2017 - 2019)
21.11.18: Temadag Skole OL, Aarhus Kommune 22.11.18: Temadag, bevægelsescertificering, Tinglev
skole
04.12.18: Konference: Livsstilsguide i praksis
04.12.18: Konference for Healthy Eating and Physical Activities in Communities (HEPCOM)
06.12.18: Temadag, bevægelsescertificering, 10. Aabenraa
10.12.18: Temadag, bevægelsescertificering, Kliplev skole og Kollund skole
11.12.18: Skolebesøg Virup Skolen, Aarhus Kommune, Optagelse af video til undervisningsmaterialet
Idræt og Køn
D. International dimension
D.1. Antal ansatte, der har været involveret i internationale udviklingsprojekter: 11 personer
ANSC, ESSO, BFKO, UPED, LOOL, VHDL, KBER, COOT, AFLA, PRJA, AFLA
D.2. Antal internationale udviklingsprojekter og konferencedeltagelse: 18 stk.
Dansk national koordinator i SHE (BFKO)
Manager af SHE-netværket (ANSC) og SHE-konsulent (UPED)
Nordsøprojektet In for Care (LOOL)
HEPCOM (ANSC, UPED)
Nordisk samarbejdsaftale om såruddannelse (UC Syddanmark, Høgskolen i Buskerud (HiBu) i
Drammen, Röda Korsets Högskola (RKH) i Stockholm) (ESSO)
Studietur til Berlin om Motoriske færdigheder, læring og integration (BFKO)
AULA IMPRENDE (LOOL og UPED)
Erasmus samarbejdsprojekt med Nordirland (LOOL og UPED)
CAHPERD State Conference, Oakland CA (KBER, AFSL, BFKO, COTT)
Oplæg på International Healthy City conference I Belfast, Nordirland
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-

Oplæg i national konference i Litauen – 25 års jubilæum for arbejdet med sundhedsfremme i
skolen
Oplæg Trondheim ved 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health
Promotion Research
Oplæg Undervisningsministeriet
Conference for NC i EECA-lande (Moscow)
Conference for forskere i EECA med henblik på at udvide SHE RG (Moscow)
Etablering af den sundhedsfremmende skole i Usbekistan
Partnermøde i Edinburgh
Europæisk pilotprojekt med HBSC om dataanvendelse i skolen

E. Publikationer
E.1. Antal publikationer:
Rapporter:
Offentliggjorte artikler:
Abstracts/oplæg til internationale konferencer:
Inspirationsmaterialer:
Blogindlæg:
-

Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:
Submittede kapitler til bøger på autoritetslisten:

2
8
6
8
5

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

6 stk.
3 stk.

E.2. Publikationsliste:
Bertelsen, Katrine og Daugaard, Camilla (2018): Lærer- og elevmateriale til temaet Idræt og køn.
Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS [inspirationsmateriale]
Bertelsen, Katrine (2018): The new assessment in PE in Danish public schools [abstract og mundtligt
oplæg 21.02.18 ved CAHPERD State Conference, Oakland CA, tema: Movement in Classrooms and
physical education (PE)]
Bertelsen, Katrine; Brorsen, Jette & Lüders, Bo (2018): Fremtidens pædagoger (også) didaktiske
drivkræfter i pædagogiske kontekster. I: MOV:E – Børn og Unge i bevægelse og læring, nr. 6/2018. FIIBL
(Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring). Side 69-80 [artikel]
Flaskager, Anders (2018): ’Active All Year Round- School Health Week’ Denmark [abstract og mundtligt
oplæg 21.02.18 ved CAHPERD State Conference, Oakland CA, tema: Movement in Classrooms and
physical education (PE)]
Guldager, Julie D.; Andersen, P.T.; von Seelen, J; Leppin, A. (2018): Physical activity school
intervention: context matters. In: Health Education Research, cyy012, 05.05.18.
https://academic.oup.com/her/advancearticle/doi/10.1093/her/cyy012/4993196?guestAccessKey=fd6cc90a-fcd1-403c-92b6-3325e9471216
[artikel]
Helgesen, Elsebeth Fuglsig & Koch, Børge (2018): Tid og plads til arbejdet med måltidskultur! I:
folkeskolen.dk, d. 22.01.18 [blogindlæg]
Klokker, Nicoline; Thougaard, Sofie B. og Koch, Børge (2018): Hvor vigtige er gode relationer i forhold til
børn og unges bevægelse? I: folkeskolen.dk d. 7. marts 2018. https://www.folkeskolen.dk/628408/hvorvigtige-er-gode-relationer-i-forhold-til-boern-og-unges-bevaegelse [blogindlæg]
Koch, Børge (2018): Vi har et fantastisk set up! I: folkeskolen.dk, 04.09.18.
https://www.folkeskolen.dk/641606/vi-har-et-fantastisk-set-up [blogindlæg]
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Koch, Børge (2018): Introduction – about the Danish Education programme [mundtligt oplæg 21.02.18
ved CAHPERD State Conference, Oakland CA, tema: Movement in Classrooms and physical education
(PE)]
Koch, Børge (2018): Sundhedsfremme og bevægelse på pædagoguddannelsen. I: MOV:E – Børn og Unge
i bevægelse og læring, nr. 6/2018. FIIBL (Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og
Læring). Side 63-68 [artikel]
Jakobsen, Pernille Ravn (2018): “My Osteoporosis Journey". Participatory design of an mHealth app for
women newly diagnosed with asymptomatic osteoporosis. PhD Thesis. Faculty of Health Sciences,
University of Southern Denmark [artikel]
Jakobsen, P.R., Hermann, A.P., Søndergaard, J., Wiil, U.K., Dixon, R.F. & Clemensen, J. (2018): Left in
limbo – Experiences and needs among postmenopausal women newly diagnosed with osteoporosis
without preceding osteoporotic fractures: A qualitative study. I: Post Reproductive Health. 2018; 0(0).
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053369118755189?journalCode=minc [artikel]
Jakobsen, Pernille Ravn; Hermann, Anne Pernille; Søndergaard Jens; Wiil, Uffe Koch & Clemensen Jane
(2018): Development of an mHealth Application for Women Newly Diagnosed with Osteoporosis without
Preceding Fractures: A Participatory Design Approach. I: Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(2),
330. http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/330/html [artikel]
Jakobsen, Pernille Ravn; Hermann, Anne Pernille; Søndergaard, Jens; Wiil, Uffe Kock; Dixon, Ronald F &
Clemensen, Jane (2018): Left in limbo – Experiences and needs among postmenopausal women newly
diagnosed with osteoporosis without preceding osteoporotic fractures: A qualitative study show less. In:
Post Reproductive Health 0(0) p. 1–8, First Published February 2, 2018.
http://journals.sagepub.com/eprint/3mKn3FXaUgvxVKKIxazd/full#articleShareContainer [artikel]
Ottesen, Claus Løgstrup (2018): Movement in the classroom - children’s learning and wellbeing [abstract
og mundtligt oplæg 21.02.18 ved CAHPERD State Conference, Oakland CA, tema: Movement in
Classrooms and physical education (PE)]
Pedersen, Ulla og Schulz, Anette (2018): Overgange i KOL-rehabilitering – trykkes der på de forkerte
knapper? [abstract, peerreviewed til Dansk Gerontologisk Selskabs årsmøde 2018, tema: Overgange i
ældrelivet]
Pedersen, Ulla (2018): Hvor mon den er, den røde tråd? I: folkeskolen.dk, 07.11.18.
https://www.folkeskolen.dk/646291/hvor-mon-den-er-den-roede-traad [blogindlæg]
Pedersen, Ulla (2018): At arbejde med søvn - en opgave i skolen. I: folkeskolen.dk, 18.10.18.
https://www.folkeskolen.dk/644565/at-arbejde-med-soevn---en-opgave-i-skolen [blogindlæg]
Pedersen, Ulla & Koch, Børge (2018): Årsrapport 2017. Videncenter for Sundhedsfremme. Haderslev: UC
SYD [rapport]
Rothmann, M.J., Jakobsen, P.R., Jensen, C.M., Hermann, A.P., Smith, A.C., Clemensen, J. (2018):
Experiences of being diagnosed with osteoporosis: A meta-synthesis. Archives of Osteoporosis; 13:21.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29511831 [artikel]
Schulz, Anette, & Pedersen, Ulla (2018/2010): Ulluunerani neqeroorutini akuulersitsisarneq. Haderslev:
UC SYD [inspirationsmateriale]
Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2018): Sometimes they really push the wrong buttons. A study of COPD
rehabilitation for patients of low socioeconomic status. In: IUHPE (red.): Implementing Health Promotion
in the Life Course - User Involvement in Practice and Research – 2018, s. 132-133
https://www.ntnu.edu/documents/1268773379/1276630301/abstractbook.pdf [abstract, peerreviewed
til 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research]
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Sønnichsen, Lise Hostrup (2018) Da Kong Grøn blev vissen, Projekt Hoppelines æstetiske
bevægelsesfortællinger, http://www.hoppeline.dk/aktiverende-fortaellinger-p [inspirationsmateriale]
Sønnichsen, Lise Hostrup (2018) Projekt Hoppelines pædagogiske værdigrundlag, Projekt Hoppeline
http://www.hoppeline.dk/images/sund/vaerdi.pdf [inspirationsmateriale]
von Seelen, Jesper, Guldager, Julie Dalgaard, Bruun, Tine Hedegaard, Knudsen, Martin Elmbæk &
Bertelsen, Katrine (2018): Status på idrætsfaget. Haderslev: UC SYD https://www.ucsyd.dk/files/inlinefiles/SPIF%2018%20f%C3%A6rdig.pdf [rapport]
Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Lærerens bog til SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune
og KOSMOS https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/S%C3%B8vn-L%C3%A6rerensbog.pdf?_ga=2.30558908.2089618353.1539889798-811294866.1499665234 [inspirationsmateriale]
Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Indskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og
KOSMOS (elevhæfte) https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/S%C3%B8vn-Elevens-bogindskoling.pdf?_ga=2.155247288.2089618353.1539889798-811294866.1499665234
[inspirationsmateriale]
Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Mellemtrin: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og
KOSMOS (elevhæfte) https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/S%C3%B8vn-Elevens-bogMellemtrin.pdf?_ga=2.155247288.2089618353.1539889798-811294866.1499665234
[inspirationsmateriale]
Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Udskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og
KOSMOS (elevhæfte) https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/S%C3%B8vn-Elevens-bogUdskoling.pdf?_ga=2.59501998.2089618353.1539889798-811294866.1499665234
[inspirationsmateriale]
E3. Submittede artikler/kapitler, der er indsendt, men ikke publiceret ved årets slutning:
Guldager, Julie Dalgaard; Leppin, Anja; von Seelen, Jesper & Andersen, Pernille Tangaard: Program
Reach and Implementation Feasibility of a Physical Activity School Health Program: A qualitative study of
teachers’ perception. I: The Journal of Physical Activity & Health [artikel]
Ottesen, Claus Løgstrup og von Seelen, Jesper: Physically active lessons in secondary school. An
intervention Study. I: Scandinavian Sport Studies Forum [artikel]
Pals, Regitze Anne Saurbrey; Drejer; Sabina; Laursen, Rikke Hjort; Oest, Lone; Levisen, Vinie Diana
Hvidbak; Krogh, Naja Ramskov; Hempler, Nana Folmann: Implementing a collaborative model in health
promotion practice: a process evaluation of a health education programme targeting users with mental
health problems. I: BMC Health Services Research [artikel]
Pedersen, Ulla: Ergoterapi i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. I: Koch, Å., Pedersen, U. &
Peoples, H. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Pedersen, Ulla og Schulz, Anette: ”Nogle gange så trykker de godt nok på de forkerte knapper” – en
undersøgelse af KOL-rehabilitering til borgere med lav socioøkonomisk status. I: Nordisk Tidsskrift for
Helseforskning [artikel]
Schulz, Anette og Pedersen, Ulla: At forstå sundhed – inklusion og eksklusion. I: Petersen, E. & Hansen,
J.H. (red.): Inklusion og eksklusion - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup: At muliggøre aktivitet og deltagelse med børn. I: Koch, Å., Pedersen, U. &
Peoples, H. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om vandgymnastik for sårbare
gravide og babysvømning for sårbare mødre. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift [artikel]
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Sønnichsen, Lise Hostrup: Hæmmende og fremmende faktorer i relation til pædagogstuderendes
muligheder for at opbygge kompetence i at understøtte børns bevægelseslæring i dagtilbuddets uderum.
I: Barn [artikel]

F. Intern uddannelse
Antal under uddannelse til ph.d.: 3 personer (Sara, Pernille og Julie)

G. Videnflow
G.1. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på Efter- og Videreuddannelsen: 1,57
årsværk
VDHL (0,40)
ESSO (1,00)
UPED (0,06)
LHOS (0,11)
G.2. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på grunduddannelser: 0,53 årsværk.
ANSC (0,03)
UPED (0,06)
KBER (0,35)
LHOS (0,06)
LOOL (0,02)
BFKO (0,01)
G.3 Antal medarbejdere fra grunduddannelsen, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 29 fra
UC SYDs grunduddannelser
Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
Bente Reggelsen
Monika Hoeck Pedersen
Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
Charlotte Duang
Sabine Heesemann
Ernæring og Sundhed, Haderslev
Pia Øxenberg
Margrethe Meldgaard
Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg
Lene Dahl Lund
Kathrine Skovdal Hansen
Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg
‐
Line Gyldenvang Jørgensen
‐
Mette Thomasberg Kobborg
‐
Lars Tobiesen Pedersen
Læreruddannelsen, Haderslev
Sanne Feldt-Rasmussen
Martin Elmbæk Knudsen
Merete Smith-Sivertsen
Jacob Buris Andersen
Læreruddannelsen, Esbjerg
Tine Hedegård Bruun
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-

Claus Løgstrup Ottesen

Grafisk kommunikation
‐
Mona Lyngs Jakobsen
Studenterfokus, campus Esbjerg
‐
Alina Uldahl Rasmussen
Pædagoguddannelsen, Kolding
Benedicte Bernstorff
Kaare Werner Nielsen
‐
Lisbeth Larsen
‐
Solveig Kvåle Jensen
Pædagoguddannelsen, Esbjerg
Jette Lindgaard
Lasse Stenmann Jørgensen
Pædagoguddannelsen, Aabenraa
Kim Jerg
Dorte Rizzi
Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg
Camilla Skovbjerg Jensen
Francisco Mansilla Castaño
G.4. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i grunduddannelsen: 8
personer
LHOS - UPED - ANSC – LOOL - COTT – KBER - AFLA - BFKO
Der er undervist på: Pædagoguddannelsen i Aabenraa (Ulla, Anette, Katrine), Pædagoguddannelsen i
Esbjerg (Lise), Pædagoguddannelsen i Kolding (Katrine, Lone, Ulla), Læreruddannelsen i Haderslev
(Børge, Lone, Ulla, Anders, Katrine), læreruddannelsen i Esbjerg (Anders, Claus, Katrine),
Sonokommunikation, Haderslev (Lise) og Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg (Ulla, Lise).
Vi har haft studerende involveret fra følgende uddannelser i vores projekter: Ernæring og Sundhed,
Haderslev, sygeplejerskeuddannelsen i Åbenrå, Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg,
Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev, Offentlig administrationsbacheloruddannelse i Esbjerg,
Pædagoguddannelsen i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Åbenrå, Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg,
Læreruddannelsen i Haderslev, Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg, Erhvervssprogs
bacheloruddannelsen i Esbjerg.
Desuden har vi været repræsenteret i Studieråd/Uddannelsesudvalg på Ernæring og sundhed.
G.5. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i Efter- og
Videreuddannelsen: 4 personer
VDHL - ESSO - UPED - LHOS
G.6. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver på universitetsniveau: 1
person
JDGU
Opgaverne er forelæsning, undervisning, vejledning, censor på kandidat i folkesundhedsvidenskab SDU.
Samt kvote 2-samtaler, undervisning, eksaminator, vejledning på bachelor i folkesundhedsvidenskab.
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G.7. Antal personer, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 188 studerende (samt 2
færdiguddannede i virksomhedspraktik):
Følgende studerende har været i praktik hos os:
Lone Ratgen Rasmussen, Specialestuderende idræt og sundhed ved SDU, 22 uger
Sofie Bech Thougaard, BA studerende idræt og sundhed ved SDU, 8 uger
Nicoline Klokker, BA studerende idræt og sundhed ved SDU, 8 uger
Anika Strange Nielsen, kandidatstuderende Folkesundhedsvidenskab ved SDU, 14 uger
Caroline Moos, kandidatstuderende Folkesundhedsvidenskab ved SDU, 14 uger
Martin Sams Porskrog, PB Ernæring og Sundhed, UC SYD, 6 uger
Følgende har været i virksomhedspraktik hos os:
Kirsten Høj Woller, 36 uger
Roma Balken, 8 uger
Studerende, der har deltaget i Hoppeline mht. udvikling, fremlæggelse, fremstilling af opgavekoncepter,
events i institutioner:
100 studerende fra pædagoguddannelsen i Esbjerg og Åbenrå har deltaget i Hoppeline som del af
deres uddannelsesforløb.
3 studerende har skrevet bachelor med udgangspunkt i Hoppeline.
Studerende, der har deltaget i projekt KAMIBE:
Der har været 26 studerende fra læreruddannelsen i Haderslev som deltagere i modulet Læring i
bevægelse, tilknyttet KaMiBe.
Studerende, der har deltaget i projekt SUNDiværk: 51 personer:
19 studerende fra Ernæring og sundhed
16 studerende fra Fysioterapeutuddannelsen
6 studerende fra Pædagoguddannelsen
5 studerende fra Ergoterapeutuddannelsen
2 studerende fra Offentlig administration bacheloruddannelsen
1 studerende fra Erhvervssprogs bacheloruddannelsen
1 studerende fra Socialrådgiveruddannelsen
1 studerende fra Læreruddannelsen
Studerende, der har deltaget i projekt In For Care: 2 personer
‐
2 studerende fra Ergoterapeutuddannelsen
G.8. Vi har været specialevejledere på følgende afgangsprojekter, ph.d. forløb og
adjunktforløb:
Vejledning, bachelorafgangsprojekter (5 personer):
‐
8 studerende i 5 opgaver på pædagoguddannelsen i Kolding
‐
2 studerende i 1 opgave på læreruddannelsen i Haderslev
Vejledning, diplomafgangsprojekter (11 personer):
8 stk. Sundhedsfaglig diplomuddannelse (VDHL, ESSO, UPED)
Hertil kommer en lang række vejledninger i forbindelse med moduler på sundhedsfaglig og pædagogisk
diplomuddannelse.
Vejledning, adjunktforløb (9 personer):
9 adjunkter fra følgende afdelinger:
Socialrådgiveruddannelsen (1)
pædagoguddannelsen (2)
ergoterapeutuddannelsen (2)
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-

sygeplejerskeuddannelsen (1)
erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (1)
Forskningsafdelingen (1)
Videreuddannelse (1)
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