- en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

Onsdag 18. april 2018, Trondheim
Scandic Lerkendal
Arrangør:

Blimedno – en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

vil gi deg kunnskap og innsikt i barn og unges
tanker og meninger om hvordan skape
et samfunn som fremmer god helse.
På denne konferansen presenteres resultater fra et samarbeid
mellom skoleelever fra 6. klassetrinn og masterstudenter fra
Eksperter i team (EiT), NTNU. Elevene fra henholdsvis Kattem og
Sørborgen skole skal sammen med EiT-studentene belyse ulike
problemstillinger og sine forskningsfunn relatert til
fokusområdene fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Benytt
denne muligheten til å få kunnskap om hva barn og unge mener
begrenser eller stimulerer til god helse i dagens samfunn!

Blimedno – en folkehelsekonferansen for og med barn og unge
arrangeres onsdag 18. april ved Scandic Lerkendal, Trondheim

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med
forebyggende og helsefremmende arbeid spesielt rettet mot
målgruppen barn og unge. Dette gjelder ansatte i ulike
sektorer i stat og kommune, frivillige organisasjoner, politikere,
forskere og alle andre med interesse for folkehelsearbeid.

Program for dagen
Tidspunkt
0900-0915
0915-1100
1100-1145
1145-1215
1215-1400
1400-1445
1445-1500

Presentasjoner
Åpning av konferansen ved Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
Elevpresentasjoner
Lunsj
Barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland
Elevpresentasjoner
Paneldebatt
Avslutning

Pauser med enkel servering underveis i konferansen

Kommer:
Stortingsrepresentant
Ingvild Kjerkol

Barne- og likestillingsministeren
Linda Hofstad Helleland

Deltakere paneldebatt:

Barneombud
Anne Lindboe

Førsteamanuensis
Per Egil Mjaavatn

Ordfører
Rådmann
Kirsti
Tømmervold
Morten Wolden

Seniorrådgiver
John Tore Vik

Klinisk
ernæringsfysiolog
Tove Drilen

I tillegg til muntlige presentasjoner blir det også posterutstilling.
Resultatene fra denne konferansen vil danne grunnlag for
utvikling av strategier i folkehelsearbeid, samt anbefalinger
til metoder som sikrer barn og unges medvirkning i
folkehelsearbeid.
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Påmelding: Påmelding blimedno
Bindende påmelding innen 4.april
Konferanseavgift: 500,-

Praktisk informasjon om konferansen:
Nettside: Nettside blimedno
Påmelding
For spørsmål om påmelding:
St.Olav Driftsservice Kundesenter,
Telefon 06750, kundesenter@driftsservice.no

Øvrige spørsmål om konferansen:
Kontakt Ellen Ersfjord, mobil 46664723
mailadr.: ellen.ersfjord@stolav.no

Arrangør
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), NTNU
Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Helse Midt-Norge
Eksperter i Team, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Samarbeidspartnere
Kattem skole, Trondheim kommune
Sørborgen skole, Klæbu kommune

Konferansen er støttet av

