
Invitasjon

Invitasjon



I fellesskap får vi alle barn i bevegelse
Hvor er vi idag? Hva får vi til? Hvilke mål setter vi oss?
Høres dette spennende ut?! Kom til Fredrikstad!

Oppdatert informasjon om konferansen: www.allebarnibevegelse.no
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Nasjonal konferanse



Velkommen til konferansen Alle barn i bevegelse!

Vertskap Fredrikstad kommune
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Fredrikstad kommune har gleden av å ønske velkommen til den første 
nasjonale konferansen i Fredrikstads nyeste hotell. Det er spesielt hyggelig 
at et så viktig tema som ”alle barn i bevegelse” kommer først. Vi vet jo godt
hvor stor betydning fysisk aktivitet har for barns trivsel, utvikling og helse.
Det er ingen tilfeldighet at akkurat Fredrikstad vil arrangere en slik konferanse.
I flere år har vi satt søkelyset på det å få barna i kommunen til å bevege seg
mer. Gåbuss-prosjektet, trygge skoleveier og inspirerende uterom har vært 
viktige satsningsområder.  
Fredrikstad kommune har dyktige samarbeidspartnere. Både lokalsamfunns-
utvalgene og Fredrikstad Idrettsråd er blant dem som har satset sterkt på 
barneaktiviteter, noe kommunen også har støttet. Nå håper vi at vi kan dele
våre erfaringer og få nye ideer på denne konferansen. 
For her i Fredrikstad vil vi ha aktive og glade barn. 

Velkommen til Fredrikstad! 

Ole Haabeth
Ordfører



Notater



15.00 – 17.00 Byvandring – tre forskjellige muligheter:
Oppmøte Byhallen, Fredrikstad Rådhus

Kvernhuset ungdomsskole
En miljøvennlig og moderne skole. Skolen er kjent både nasjonalt og 
internasjonalt i forhold til arkitektur, miljøløsninger og skoleanlegget 
som læremiddel. Elevene er den viktigste delen av skolen; både når 
det gjelder medvirkning og drift. Skolen ligger integrert i naturen og 
materialvalg er hentet fra skoletomten. Et besøk verdt å få med seg.

Gamlebyen
Nordens best bevarte festningsby – er et vakkert skue der den ligger 
ved utløpet til Glomma. Her er det koselig atmosfære med brostein, 
små kafeer, butikker og mye spennende historie. Vollgravene kan du 
”jangle” på og lukte fordums historie. Her kan du se glass bli skapt og
føle atmosfæren både fra svunnen tid og nåtidens beboere.

Nye Fredrikstad stadion
Nye Fredrikstad stadion ligger på området til det nå nedlagte skips-
verftet FMV (Fredrikstad Mekaniske Verksted). Her har det blitt bygget
skip siden 1800-tallet. Fra den spede begynnelse under kallenavnet 
”Gibraltar” til i dag hvor den på ny vokser frem, som en viktig og 
moderne bydel, under navnet ”Værste”. Fotball er veldig viktig for 
Fredrikstad og med cupseieren i 2006 vil den nye stadion også bli 
viktig for Europacupen. 

14.00 – 18.30 Registrering i Byhallen, Fredrikstad Rådhus

19.00 – Mottagelse i Byhallen, Fredrikstad Rådhus

Program 
Mandag 5. mars 2007
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09.00 - 10.00 Registrering RadissonSAS Fredrikstad

10.00 - 10.10 Velkommen til Fredrikstad ved ordfører Ole Haabeth

10.10 - 10.30 ”Alle barn i bevegelse – et nasjonalt mål”. Åpningsinnlegg ved statssekretær 
Arvid Libak, Helse- og omsorgsdepartementet

10.30 - 10.45 ”Sosial- og helsedirektoratets satsninger på fysisk aktivitet” ved avdelingsdirektør 
Mette Nordhus, Sosial- og helsedirektoratet

10.45 - 11.15 ”En epidemisk utvikling”ved prof. dr. med. Roald Bahr, leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

11.15 - 11.45 ”Mulighet for fysisk utfoldelse – en rettighet for barn” ved barneombud Reidar Hjermann

11.45 - 12.00 Pause 

12.00 - 13.00 ”Bunkefloprosjektet – samverkan mellan forskning, skola och idrottslag för at främja barnas hälsa”
ved dosent og prosjektleder Per Gärdsell

13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 - 16.00 Tre parallelle sesjoner – se neste side

16.15 - 16.45 ”Victor bygger en bro” ved kommuneplanlegger Gunnar Ridderstrøm, Larvik kommune

16.45 - 17.00 Oppsummering av dagen ved Plan- og miljøsjef Tor-Anders Olsen, Fredrikstad kommune

20.00 - Festmiddag på konferansehotellet RadissonSAS Fredrikstad

Program 
Tirsdag 6. mars 2007



Tre parallelle sesjoner

1. Plan og tilrettelegging

1.1 ”Barnetråkk på nett – barn og unges stemme i planprosessen. Presentasjon av et digitalt verktøy for kommunal bruk”
ved prosjektleder Hanne Marie Sønstegaard, Norsk Form 

1.2 ”Organisering av det tverrfaglige arbeidet med barns uterom i Fredrikstad - hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet?”
ved Tor Ivar Strand, Omsorgs- og oppvekstseksjonen, Fredrikstad kommune 

1.3 ”Fysisk aktivitet, funksjonshemming og tilrettelegging” ved Martin Sæbu, Beitostølen helsesportssenter

2. Oppvekst

2.1 ”Ta med barn på tur” ved Grete Johnsen, Den Norske Turistforening

2.2 ”Evaluering av fysisk aktivitet og måltider i skolen” ved 1. amanuensis Oddrun Samdal, HEMIL-senteret 

2.3 ”Implementering av fysisk aktivitet via lokalt arbeid mot kunnskapsløftet” ved sosialpedagogisk rådgiver, 
Sture Grønli, Tromstun skole

3. Sosial ulikhet i helse

Innledning ved rådgiver Øivind Giæver og seniorrådgiver Tone Torgersen, Sosial- og helsedirektoratet

Summegrupper: "Hvordan ta hensyn til sosial ulikhet i praktisk folkehelsearbeid?"

Oppsummering og konklusjon
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09.00 - 09.15 God morgen!

09.15 - 10.00 Eksempler på noe av det vi gjør i Fredrikstad kommune 
”Gåbuss… Beintøft!” ved prosjektleder Camilla Sørensen Eidsvold
”Skoleveisundersøkelsen i Fredrikstad – systematisering av kunnskap og oppfølging gjennom tiltak”
ved fagleder Terje Heen
”Naturbarn i Fredrikstad” ved SFO-leder Jan Kåre Fjeld

10.00 - 10.30 ”Kommunenes muligheter for tilrettelegging av fysisk aktivitet” ved ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune

10.30 - 10.45 Pause 

10.45 - 11.15 ”Barn og unge bør trene 20 timer i uka – om samarbeid mellom det offentlige og det frivillige”
ved daglig leder Svein Femtehjell, Fredrikstad idrettsråd

11.15 - 11.45  “Når barn blir ungdom – hva kan vi lære av Tufte IL?” ved 1. amanuensis Reidar Säfvenbom, Norges Idrettshøgskole

11.45 - 12.45 Lunsj

12.45 - 14.45 ”Myror i Byxorna - eller skapa förutsetningar for lust och motivation att lära” ved Britt-Louise Theglander

14.45 - 15.00 Avslutning ved fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Program 
Onsdag 7. mars 2007



Foredragsholdere

Roald Bahr er professor i idrettsmedisin og leder for Seksjon for idrettsmedisinske fag og Senter for idrettsskadeforskning ved Norges
idrettshøgskole. Han arbeider også som lege på Helseavdelingen ved Toppidrettssenteret. Han er autorisert som Idrettslege NIMF og er fellow
i American College of Sports Medicine. Dr. med. Roald Bahr er landslagslege for Norges golfforbund og Norges volleyballforbund, med ansvar
for sandvolleyball. Han er leder i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og medlem av Medisinsk råd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité. Bahr
er også sekretær i det internasjonale volleyballforbundets medisinske kommisjon og tidligere leder av Norsk idrettsmedisinsk forening Dnlf (NIMF).
Hans forskningsaktivitet er primært rettet mot forebygging av idrettsskader. Roald Bahr er tidligere landslagsspiller og -trener i volleyball. 

Per Gärdsell er dosent i ortopedi og er tidigere sjefsoverlege på Universitetssjukhuset i Malmö. Han er en av prosjektlederne bak
Bunkefloprosjektet – kanskje det svenske helseprosjekt som det har vært mest oppmerksomhet rundt. Per Gärdsell er en flittig brukt foreleser
i Sverige og Norge, og han er medforfatter til boken "Instruksjonsboken til livet" (Gyldendals forlag). I tillegg er Per Gärdsell idrettsleder.

Reidar Säfvenbom er 1. amanuensis i idrettspedagogikk ved Forsvarets Institutt ved Norges idrettshøgskole. Han har gjennom flere år jobbet
med fritid, ungdom og idrett, og kom i 2005 ut med boken "Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst" (Universitetsforlaget). Säfvenbom er opptatt
av at aktivitetstilbudet til barn og unge handler om rettferdig fordeling av et gode - og at det derfor bør være en politisk diskusjon om hvem som
skal kommunisere fysisk aktivitet til hele spekteret av norske ungdommer. Han vil diskutere om idretten i kraft av sin historie og sin olympiske
tenkning (høyere, lengre, sterkere) er i stand til å kommunisere med hele det moderne ungdomssegmentet, og den enkelte ungdoms behov
og interesser - eller om det forutsettes at den enkelte ungdom er nødt til å tilpasse seg idrettens målsettinger. Dersom det siste er tilfelle har
vi ikke en rettferdig fordeling av en offentlig ressurs og da bør det diskuteres om idretten skal fritas fra ansvaret om å holde alle barn og unge
i bevegelse, og om andre frivillige organisasjoner (Røde Kors, kommunale fritidsklubber, speiderbevegelsen) i stedet bør tilføres ressurser
for å kommunisere bevegelsesaktiviteter.

Britt-Louise Theglander er lærer, men etter nesten 20 år i yrket stod det klart for henne at skolen må søke sin grunnleggende kunnskap også
utenfor pedagogikken. Britt-Louise Theglander ble spesielt opptatt av de biologiske faktorenes betydning i læringsprosessen. Dette resulterte
i at hun utdannet seg til lege ved Karolinska Institutet i Stockholm. Med dette perspektiv går hun inn på hvilke fenomen som påvirker våre barns
hverdag, i skole så vel som fritiden. Britt-Louise Theglander har en særegen evne til å engasjere og inspirere de som hører på. Hun lever som
hun lærer. Forelesningene er derfor fylt med både fakta og latter, alt for å skape det optimale læringsmiljøet hos deltagerne. 



Praktiske opplysninger

Tid: 5. - 7. mars 2007
Sted: RadissonSAS Fredrikstad og Kulturhuset Blå Grotte 

 



Målgrupper: Offentlig virksomhet (oppvekst, helse, park og idrett), nettverket rundt Folkehelseprogrammet, frivillige 
organisasjoner innenfor idrett og friluftsliv, andre ideelle organisasjoner, trafikksektoren (politiet, Trygg Trafikk m.fl.), 
utstyrsleverandører og ungdom.

Påmelding: Meld deg på ved å gå inn på www.allebarnibevegelse.no
Påmeldingsfrister: 31. desember 2006 (med rabatt) / 1. februar 2007 (vanlig pris) 
Avbestilling: Ved avbestilling senere enn påmeldingsfristen 1. februar 2007 blir deltakerne belastet 100%.

Praktiske spørsmål:
Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05 / 91 30 14 30 
Marianne Møgster, telefon 69 30 56 07 / 91 13 87 89
e-post: allebarnsekr@fredrikstad.kommune.no

Faglige spørsmål: 
Bent Olav Olsen, telefon 69 30 56 45, 
e-post: beoo@fredrikstad.kommune.no 

 



Hoteller:
RadissonSAS Fredrikstad, Nygt. 2/6, 1607 Fredrikstad, telefon 69 30 11 04
Hotell City, Nygaardsgt. 44/46, 1607 Fredrikstad, telefon 69 38 56 00
Victoria Hotell, Turngt. 3, 1606 Fredrikstad, telefon 69 38 56 00

Vi forbeholder oss retten til å booke deltagerne inn på et av de tre hotellene. 
RadissonSAS Fredrikstad vil først belegges.

Hotellene ligger alle i Fredrikstad sentrum i nærheten av hverandre, 
med 10 minutters gange fra jernbanestasjonen og bussterminal.

Transport:
Flybuss til Fredrikstad fra Gardermoen fra plattform B27 utenfor ankomsthallen. 
NSB: Tog fra Oslo hver hele time.
Fra Oslo: Kjør E6 til Råde og følg skiltingen til Fredrikstad, riksvei 110.

Overnatting og transport

 



Følgende priser gjelder for konferansen:

Alternativ 1: 2 overnattinger i enkeltrom, frokost og lunsj begge dager, festmiddag tirsdag og konferanseavgift.
Kr 4500,- hvis du bestiller før 31.12.2006. Kr 4900,- hvis du bestiller etter denne dato.  

Alternativ 2: 1 overnatting i enkeltrom, frokost, lunsj begge dager, festmiddag tirsdag og konferanseavgift.
Kr 3500,- hvis du bestiller før 31.12.2006. Kr 3900,- hvis du bestiller etter denne dato.

Alternativ 3: Konferanseavgift, inkludert lunsj begge dager og festmiddag tirsdag.
Kr 2300,- hvis du bestiller før 31.12.2006. Kr 2600,- hvis du bestiller etter denne dato.

Alternativ 4: Konferanseavgift, inkludert lunsj begge dager.
Kr 1800,- hvis du bestiller før 31.12.2006. Kr 2100,- hvis du bestiller etter denne dato.  

Priser for ledsagere:
Helpensjon per person i dobbelt standard rom kr 1195,-
Overnatting og frokost – dobbelt standard rom kr 1295,-
Festmiddag tirsdag inkludert drikke til maten kr 500,-. Ledsager må påmeldes via e-mail: allebarnsekr@fredrikstad.kommune.no

For deltagere i dobbeltrom reduseres prisen med kr 150,- pr. natt.
Guiding og mottagelse mandag er gratis.

Priser



Påmelding: www.allebarnibevegelse.no
Påmeldingsfrist:  31. desember 2006 (med rabatt) / 1. februar 2007 (vanlig pris) 
Praktiske spørsmål: Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05 / 91 30 14 30 
Marianne Møgster, telefon 69 30 56 07 / 91 13 87 89
e-post: allebarnsekr@fredrikstad.kommune.no
Faglige spørsmål: Bent Olav Olsen, telefon 69 30 56 45, 
e-post: beoo@fredrikstad.kommune.no 


