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Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og 
fremmer trivsel blandt skolebørn?  
 
Der er fire mulige datoer I kan deltage: 
|    15.9. kl. 9.00-11.20    |     21.9. kl. 14.30-16.50     |     4.10. kl. 14.30-16.50     |     12.10. kl. 9.00-11.20    | 

Hybridseminaret fokuserer på den skræmmende tendens til, at vores børn og unges men-
tale helbred gennem de sidste 20 år er blevet værre måling for måling. Det er en udvikling, 
der sker på trods af det faktum, at vi aldrig haft mere viden om det gode børneliv. Det er et 
stort paradoks. Vi skylder vores børn og unge at vende denne tendens. Men hvordan? Det 
giver dette Hybridseminar konkrete bud på.  To talks er på programmet, som retter sig di-
rekte mod den kommunale praksis omkring vores skolebørn. Den ene talk giver et solidt ind-
blik i, hvordan det ser ud med børn og unges mentale helbredsproblemer i Danmark og hvil-
ken viden, vi har om virkningsfulde indsatser. Den anden talk går tæt på erfaringerne fra en 
kommune, der har omsat forskning til praksis, og skabt en ny retning og lovende resultater i 
arbejdet med at skabe skoletrivsel.  
 
Mental Sundhed. Hvis vi skal have vendt denne udvikling, så må vi tænke nyt. Vi må angribe 
denne problemstilling i de konkrete faglige kontekster og på tværs af afdelinger og forvalt-
ninger. Et af hovedbudskaberne i Hybridseminaret er, at der er brug for lokal handling og at 
etablere et team, der proaktivt arbejder med at skabe skoletrivsel og forebygge mentale 
helbredsproblemer. Hvordan kunne det se ud hos jer? 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Holstein, forsker, Vidensråd for Fore-
byggelse 
 
Bjørn har beskæftiget sig med dette forsk-
ningsfelt i 50 år. Bjørn formidler de vigtigste 
fund fra forskningen om mentale helbredspro-
blemer hos børn og hvordan man kan fore-
bygge sådanne problemer, fx i grundskolen. 
Fokus er især på gode børnefællesskaber i 
skolen, elevers sociale og emotionelle kom-
petencer og professionel hjælp til elever med 
mentale helbredsproblemer og begyndende 
psykisk sygdom. 

Thomas Garsdal, skolechef, Ikast-Brande 
Kommune 
 
Thomas formidler, hvordan de i Ikast-Brande 
Kommune omsætter de vigtigste resultater fra 
forskning til praksis. Han fortæller om de uni-
verselle indsatser, som foregår på alle byens 
skoler. Han formidler den rejse, de har været 
på og hvordan de med et enkelt koncept får 
skabt en fælles styrket indsats på skolerne.  
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Hvad er et Hybridseminar? 
 
I Social Talks tror vi på, at vi skal sætte barnet 
i centrum for de fagprofessionelles læring. 
Det betyder, at efteruddannelse og ny viden 
skal formidles direkte til de arbejdsfællesska-
ber, hvor børn, unge og familier møder fagpro-
fessionelle i hverdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi henvender os derfor til arbejdsfællesska-
ber med et format, der skaber fælles reflek-
sion, som kan være afsæt for nye tiltag og æn-
dringer i praksis.  
 
Et Social Talks Hybridseminar er et hybridfor-
mat – det vil sige, at det foregår både online 
og fysisk.  
 
 
Sådan foregår det 
I sidder sammen på ar-
bejdspladsen i grupper af 
fem til ni deltagere. I skal 
have en skærm, højtaler og 
mikrofon.  
 
I kan sidde mange grupper i et rum, hvis I har 
en stor skærm, eller hver gruppe kan sidde i 
deres eget rum. 
 
Hybridseminaret varer 2 timer og 20 minutter. 
 
 
Hybridseminarets opbygning 
Når vi først har budt velkommen, streamer vi 
to oplæg (Talks) ud til jer.  
 
Når I har set de to Talks, har I en styret (facili-
teret) samtale i grupper af fem til ni deltagere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I samtalen får I mulighed for at reflektere over 
den viden og erfaring, der er blevet præsente-
ret.  
 
Derefter er der en fælles online opsamling på 
hovedpointer fra de refleksioner, der har væ-
ret mellem oplægsholdere og facilitatorer på 
tværs af deltagere fra andre arbejdspladser.  
 
Afslutningsvist har I endnu en faciliteret sam-
tale, men denne gang for at afsøge, om der er 
noget af det, I har hørt eller overvejet, der giver 
anledning til at gøre noget anderledes frem-
adrettet i jeres praksis.  
 
Som afslutning beder vi jer bruge de sidste 5 
minutter til at evaluere Hybridseminaret. 
 
Deltagerlink sendes ud på mail til jer når i til-
melder jer, samt samme dag hybridseminaret 
afvikles. 
 
 

Tid Program 

00.00 
Velkomst 
1. Talk 
2. Talk 

00.30 1. Samtale - fælles refleksion 

01.00 Pause 

01.10 Opsamling med oplægsholdere 

01.40 2. samtale – nye handlinger? 

02.10 Afrunding og evaluering 

02.20 Slut 
 
 
Facilitatorskole 
Forud for Hybridseminaret træner vi et pas-
sende antal kolleger online til at varetage sty-
ringen af de to samtaler. I skal sende en af-
sted for hver gruppe, I vil danne. 
 
Når I har tilmeldt jeres arbejdsfællesskab til et 
Social Talk Hybridseminar, så skriver vi til jer 
for at høre, hvem fra jeres arbejdsfællesskab, 
der skal styre samtalerne under Hybridsemi-
nariet og derfor skal deltage i undervisning i 
facilitering. Der vil være flere tidspunkter at 
vælge mellem. 
 
Kurset på facilitatorskolen varer en time, og 
man modtager i den forbindelse også en ma-
nual, som man bruger under Hybridseminaret.

 

Læring i  
arbejdsfællesskabet 

 
Barnet i centrum af 
praktikernes læring  


