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Hvad handler projektet 
om?
• ”SDU Bevæger Sig” skal bidrage til at integrere en 

bevægelseskultur i hverdagen for medarbejdere 
og studerende

• Der skal igangsættes en adfærdsændring, som 
skal bidrage til bedre sundhed og trivsel

• Adfærdsændringen er tilrettelagt som et Citizen 
Science-projekt, hvor medarbejdere og 
studerende involveres og engageres i udvikling, 
gennemførsel, implementering og dataindsamling 
i alle campusbyer

• Kulturen vil være med til at adskille SDU fra 
øvrige universiteter med et attraktivt, produktivt 
og innovativt arbejds- og studiemiljø med høj 
trivsel blandt medarbejdere og studerende



Hvor ligger fokus i projektet?

• Den lille bevægelse batter
• Ved at øge opmærksomheden på vigtighed af bevægelse i løbet af 

arbejdsdagen/studiedagen

• Skadesforebyggende og—behandlende træning
• Ved at skabe positive oplevelser forbundet med bevægelse

• Walk’n’talk, brown bag meetings, middags- og fyraftensmotion
• Ved at etablere en arbejds- og studiekultur, hvor bevægelse gøre til en 

integreret del af arbejds- og studierutiner 



Hvordan vil ansatte på SDU beskrive deres 
fysisk aktivitet i deres arbejde?



Vil ansatte på SDU gerne være mere fysisk 
aktive?



Oversigt over bevægelsesaktiviteter

Hvad har vi lavet? Hvad laver vi? Hvad er på vej?

• Bevægelsesdagen oktober 
2020

• Tæl Skridt, november og 
februar

• Bevægelsesjulekalender

• SDU løber sammen – hver for sig
• Intelligent Motion
• Oprette walk-n-talk ruter i alle 

campusbyer med mulighed for 
booking

• Onlinetræning

• Aktivitetsdag i maj/juni
• Bevægelsesdagen oktober 

2021
• Aktive mødelokaler



Tak fordi I lyttede med!
Vi ser frem til, at SDU bevæger sig endnu mere 
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