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Projekt trivsel og hygiejne i folkeskolen søger kommuner 
Forskningsprojektet ”Trivsel og hygiejne” skal snart til at rekruttere kommuner. Alle landets 
kommuner vil i løbet af marts måneden få en invitation til at deltage i projektet.  
”Trivsel og hygiejne” er en skolebaseret indsats, hvis formål er at reducere elevernes 
infektionssygelighed og øge deres trivsel. Den samlede indsats omfatter tre elementer a) en 
undervisningsmæssig indsats, hvor eleverne vil blive undervist i vigtigheden af håndhygiejne samt 
lære at vaske hænder korrekt b) forbedringer af rengøringsstandarden på skoletoiletterne c) 
renovering eller forbedring af de fysiske toiletforhold på skolerne. Skoler, der ikke har planer om 
toilet renovering, vil blive udvalgt til én af de to første delelementer eller som 
sammenligningsskole. Indsatsen vil blive evalueret ved en effekt-, proces- og økonomisk 
evaluering. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Anette Johansen, 
e-mail: ajo@si-folkesundhed.dk eller tlf.: 35 32 63 88 
 
Ny national kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud 
TrygFondens Forebyggelsescenter har lavet en landsdækkende kortlægning af patientrettede 
forebyggelsestilbud til borgere med type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL). Kortlægningen giver et overblik over omfanget af tilbud, rekruttering til 
tilbuddene, tilbuddenes indhold, organisering og varighed samt dokumentation af tilbud og 
procedure for afslutning og udslusning. Den omfatter desuden data på antallet af deltagende 
borgere. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kasper Norman, e-mail: kano@si-
folkesundhed.dk – Hent rapporten her. 
 
Nyt fra Space-projektet - playspots 
Som en del af Space-projektet har Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med de involverede 
skoler, TrygFondens Forebyggelsescenter, Region Syddanmark og Peter Holst Arkitektur og 
Landskab gennemført et udviklingsprojekt, der har resulteret i fem forskellige "Playspots" på fem 
skoler i Region Syddanmark. Playspots repræsenterer en varieret videreudvikling af multibanen og 
det lille næraktivitetsanlæg til idræt, leg og ophold. De fem playspots vil med deres forskellighed, 
indhold og relativt beskedne anlægsbudgetter fungere som eksempler for andre skoler. 
Der kan læses mere om de fem playspots her: 
 
Bevægelsesbyen. Gørding Skole i Esbjerg Kommune. 
Læs mere og se illustrationer 
Aktivitetstæppet. Otterup Skole i Nordfyns Kommune. 
Læs mere og se illustrationer 
Musklen. Gråsten Skole i Sønderborg Kommune. 
Læs mere og se illustrationer 
Krydsfeltet. Sct. Jacobi Skolen i Varde Kommune. 
Læs mere og se illustrationer 
Den aktive lomme. Englystskolen i Vejle Kommune. 
Læs mere og se illustrationer 
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Referat af forsker – praktikerseminar 25. – 26. november 2011 
Den 25. og 26. november 2011 afholdt Centeret et seminar med det formål at skabe dialog, 
videndeling mellem medarbejdere fra kommunerne og forskere fra Centeret. De igangværende 
forskningsprojekter i Centeret var udgangspunkt for seminaret og blev inddraget som cases til 
diskussion af, hvordan samarbejdet mellem forskning og praksis kan optimeres. Gennem oplæg, 
workshops, diskussioner og erfaringsudveksling fremkom en lang række konkrete ideer til, 
hvordan samarbejdet mellem forskning og praksis kan styrkes. Mødet mellem forskere og 
praktikere skaber en række udfordringer, der illustrerer de forskellige verdener forskere og 
praktikere repræsenterer, og som det er nødvendigt at være bevidste om. Se referat fra 
seminaret. 
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