
Samling for ressurslærere i Liv og 
røre og FAL (fysisk aktiv læring)-
ambassadører med hovedvekt på 
ASK. 

Målgruppen er også skoleledere 
(rektorer, inspektører og 
prosjektledere/ansvarlige for Liv 
og røre i kommunene)

Alle lærere i grunnskolen, samt 
politikere og representanter fra 
fylkesmannen og fylkeskommunen 
er også velkomne. 

Liv og røre 
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Onsdag 
26. februar 2020, 
kl. 12.00-16.00 

Gullbringhallen, Bø

Samlingen er et samarbeid mellom   
Vestfold og Telemark fylkeskommune og  
SEFAL (Senter for fysisk aktiv læring) ved 
Høgskulen på Vestlandet. Les mer om SEFAL her

https://www.hvl.no/om/sefal/


Liv og røre skal bidra til bedre 
læring, trivsel og helse for 
barn og unge i skoler og SFO
Prosjektet som bidrar med én time fysisk aktivitet, bedre 
kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene, 
er på skolens premisser og tar ikke tid fra fagene. 

ASK og retningslinjer for mat og måltider i 
skole og SFO

Tiltaket bygger på den forskningsbaserte Active 
Smarter Kids (ASK), en modell for fysisk aktivitet i 
fag som metodevalg og variasjon i undervisningen. 
I tillegg bygger den på de faglige retningslinjene 
for mat og måltider i skole og SFO. De sier både 
noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om 
ernæringskvaliteten i mat og drikke. Holdningsarbeid 
i samarbeid med tannhelsetjenesten og 
skolehelsetjenesten er også en del av prosjektet. 

Samarbeidsprosjekt

Liv og røre er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold 
og Telemark fylkeskommune og Universitetet i 
Sørøst- Norge, støttet av Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Sør. Det bygger på et forprosjekt fra 
Kragerø kommune. 

Undersøker endringer

Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar 
med ressurser, kompetanse og gratis kursing. I 
forskningsdelen av prosjektet blir det på utvalgte 
ungdomsskoler undersøkt om det har skjedd 
endringer i elevenes fysiske aktivitet og kosthold og i 
skolens psykososiale miljø. 

Meld deg på!

Meld deg på innen torsdag 13. februar via 
https://telemark.pameldingssystem.no/
fal-samling 

Har du spørsmål?

Kontakt Jorunn Borge Westhrin, leder for Liv 
og røre på e-post jorunn.westhrin@vtfk.no 
eller på telefon 920 94 996. 

Foto: Sondre Bilet

https://telemark.pameldingssystem.no/fal-samling
https://telemark.pameldingssystem.no/fal-samling
mailto:jorunn.westhrin%40vtfk.no?subject=


Program for dagen

12.00  Servering av lunsj

12.20  Velkommen  
v/ Jorunn Borge Westhrin, leder for utviklingsdelen av Liv og 
røre, Vestfold og Telemark fylkeskommune

12.25  Foreløpige forskningsresultater fra Liv og røre 
v/ Solfrid Bratland-Sanda, leder for forskningsdelen av Liv og 
røre, Universitetet i Sørøst-Norge

12.35  Fysisk aktiv læring og fagfornyelsen sett fra rektors ståsted                  
v/ Gro Lien, rektor, Stathelle barneskole 

12.45  Hvorfor bør alle lærere bruke fysisk aktiv læring hver dag?         
Samtale med lærer Ida Hogner og professor Geir Kåre Resaland

13.10  Praktisk økt- vi deler oss i småtrinn, mellomtrinn og 
ungdomstrinn 
v/ Ida Hogner og FAL-ambassadører som leder aktivitene knytta 
til kompetansemål 

14.10  Pause- servering av nøtter, vann, kaffe og te

14.30 Parallelløkt- vi deler oss i to grupper (se gruppeinndeling)

15.30 Oppsummering- hva har vi lært i 
dag og hva tar vi med oss videre?                                                                                                                   
v/ Ida Hogner og Geir Kåre Resaland

 Begge foto: Sondre Bilet

Parallelløkt 

 
For lærere

• Praktisk økt fortsetter 

For rektorer, inspektører, 
prosjektledere/ 
ansvarlige i kommunene 
og andre deltakere

• Fysisk aktivitet og 
fysisk aktiv læring- fra 
rektors perspektiv  
v/ Geir Kåre Resaland 


