Hållbar uppväxt 25 oktober 2017
Konferensprogram
Tid
9:15-9:40

Rum
Hus R, plan 3

Aktivitet
Kaffe och registrering

9:40-9:50

Hus R, plan 4, Välkommen och inledning.
rum 4129
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil

9:50-10:40

Hus R, plan 4, Egna, andra och gemensamma barn & unga. Hur positionerar vi oss för att nå målet;
rum 4129
alla ska med. Matilda Brinck-Larsen, Socialpedagog & grundare av Agape

10:40-11:00 Hus R, plan 4, Presentation om Högskolan i Halmstads samlade forskning inom området Hållbar
rum 4129
uppväxt.
11:00-11:15 Hus R, plan 4, Utdelning av pris för bästa uppsats 2017 inom området Hållbar uppväxt.
rum 4129
Ljungbergska stiftelsen och Tema Hållbar uppväxt
11:15-11:45 Hus R, plan 1, Posterpresentationer och visning av Health Lab.
Health Lab
Besök vår utställning av postrar där forskare presenterar aktuella forskningsprojekt.
12:00-12:45 Hus R, plan 3

Lunchmingel

12:45-14:00 Hus R, plan 4, Presentationer av doktorander och forskare om aktuella projekt samt diskussioner
inom de två parallella spåren:
rum R4341
Delaktighet i skola, vård och samhälle (rum R4341)
rum R4145
Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars uppväxt (rum R4145)
Tid

12:45-13:05

13:10-13:30

13:35-14:00

Spår

Spår

Delaktighet i skola, vård och samhälle.
Hus R, plan 4, rum R4341

Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars
uppväxt. Hus R, plan 4, rum R4145

“Deltagarbaserad instrumentutveckling
för att öka barns delaktighet i sin vård”
Britt-Marie Gilljam, doktorand i hälsa och
livsstil - omvårdnad
“Barnet i fokus vid användandet av ett
digitalt kommunikationsverktyg”
Ingrid Larsson, lektor och filosofie doktor i
hälsa och vårdvetenskap
“Idrotten som integrationsarena: Möjligheter och utmaningar”
Krister Hertting, docent i pedagogik

“Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv”
Katrin Häggström Westberg, doktorand i hälsa och livsstil

Tid
Rum
14:00-14:20 Hus R, plan 3

“Hur klass gör skillnad i ungas liv med digitala medier”
Martin Danielsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
ONCIRI - Normkritisk innnovation, “Nya
idrottsredskap och idrottsmaterial i skolämnet idrott
och hälsa”
Lars Kristén, lektor i pedagogik, och Bodil Arvidsson
Klingvall, adjunkt i idrott och hälsa

Aktivitet
Fika

14:20-15:15 Hus R, plan 4, Avslutande dialog och paneldiskussion
rum 4129
Boel Abelsson-Crossley, verksamhetschef för Social hållbarhet,
Region Halland
Josefine Roswall, barnläkare, verksamhetschef för Barnkliniken,
Halmstad
Frida Ahlgren, samordnare för Skolan mitt i byn

Vid frågor, kontakta: Julia Malmborg, julia.malmborg@hh.se
eller Mikael Ahlborg, mikael.ahlborg@hh.se

