
BEVÆG DIN
ARBEJDSPLADS
Styrk sundheden, fællesskabet og trivslen
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Bliv partner og bevæg
din arbejdsplads
Skal din arbejdsplads være partner i Bevæg dig for livet
og sætte ekstra fokus på bevægelse, sundhed og trivsel
for medarbejderne?

Som partner bliver din
arbejdsplads en del af en
motionsbevægelse i Skive
Kommune og går forrest i ønsket
om flere aktive borgere.

Desuden får I:
Tilbud om sparring og hjælp til at
implementere mere bevægelse på
arbejdspladsen.
Jeres logo med i årlige annonceringer af
alle partnere i Skive Folkeblad.
Promovering af indsatser fra jeres
arbejdsplads på Skive Kommunes
Bevæg dig for livet-hjemmeside.
Partner-sticker, der fx kan klistres på en
rude ved et indgangsparti.

Gratis tilbud som partner:

S. 3 - "Alt tæller" materialepakke
S. 4 - Bliv sundhedsambassadør
S. 6 - Bevæg dig mod et rygestop
S. 7 - 1 uges bevægelsesboost

Betalingstilbud:
S. 5 - Tæl skridt kampagne
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"Alt tæller"
materialepakke
Sæt fokus på de usynlige minutter i løbet
af arbejdsdagen ved hjælp af denne
materiale-pakke fra Bevæg dig for livets
"Alt tæller" kampagne.

Pakken indeholder bl.a. en pokal, der fx
kan uddeles til månedens
motionsmedarbejder. Herudover er der
diverse materialer med masser af kærlige
opfordringer til mere bevægelse på
arbejdspladsen.

Materialepakken indeholder:
1 pixi-bog med idéer til mere motion
1 pokal
100 walk 'n' talk kaffekrus
25 bordstandere
10*4 plakater
1 video
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Bliv uddannet
sundhedsambassadør
Ønsker I en sundere og mere aktiv arbejdsplads?

Din arbejdsplads har som partner
mulighed for at sende 1-2 medarbejdere
på en gratis uddannelse til
sundhedsambassadør. Uddannelsen er
opdelt i to moduler af en dags varighed
hver.
Medarbejderen får i løbet af de to
moduler værktøjer, viden og konkrete
idéer til mere bevægelse, mere sundhed
og bedre sammenhold på arbejdspladsen.
Samtidig opstår der et aktivt og
værdifuldt netværk mellem
sundhedsambassadører, der gerne vil
have motion og sundhed ind i
arbejdsdagen.

Sted:
Sundhedscenter Skive
Modul 1:
25. september 2019
Modul 2:
3. december 2019

Læs mere om indholdet på uddannelsen
og tilmeld dig via dette link:
www.firmaidraet.dk/arbejdspladsen/bliv-
uddannet/
sundhedsambassadoeruddannelsen/

http://
http://
http://
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Tæl skridt kampagne
Dyrk sammenholdet og få gang i fællesskabet

Tæl Skridt er en landsdækkende
kampagne, der giver jer mulighed for at
dyrke sammenholdet, få nem motion og
sjov konkurrence ind i arbejdsdagen.

Helt enkelt skal hver deltager på to uger
forsøge at gå mindst 10.000 skridt om
dagen. Konkurrencen foregår i hold a'
mindst tre personer.

Alle hold, der i gennemsnit når de 10.000
skridt pr. person i minimum otte ud af
kampagnens 14 dage, deltager i
lodtrækningen om præmier for i alt
40.000 kr.

Læs mere på: www.taelskridt.dk

www.taelskridt.dk/


6

Bevægelse, rygestop og
hjernegymnastik
Sammen skræddersyer vi de forløb, der passer bedst til
jeres arbejdsplads

Bevæg dig mod et
rygestop
Få jeres helt eget rygestopkursus, hvor
bevægelse er en central del af
mødegangene. Der vil i alt være 6
mødegange over 8 uger á 1-1,5 times
varighed. Kurset kan tilrettelægges både i
og uden for arbejdstiden. Det kræver min.
8 medarbejdere for at oprette et hold på
netop jeres arbejdsplads.

Få hjernen i form
Vi kender alle til, at hverdagen kan føles
som et forhindringsløb, og det kan være
svært at få tingene til at hænge sammen.
Book et oplæg ved Sundhedscenter
Skives stress-/trivselskonsulent og få
præsenteret konkrete arbejdsmetoder til
at give hjernen de bedst mulige
betingelser, så harmonien styrkes i
hverdagen – både i hjemmet og på
arbejdspladsen.
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1 uges bevægelsesboost
Få bevægelse gjort til en naturlig del af
dagens indlagte pauser med en uges
bevægelsesboost. Dette boost varetages
af en eller flere konsulenter fra
sundhedscenteret, der vil hjælpe jer til at
få bevægelsesaktiviteter integreret i
arbejdsdagen.

Aktiviteterne har til formål at give
kroppen en pause fra de faste
arbejdsstillinger, hvad enten det er
stillesiddende eller hårdt fysisk arbejde.

Hele kroppen bliver bevæget  og
aktiviteten kan fx indeholde udstræk af
muskler, træning med egen kropsvægt og
balanceøvelser. En aktiv pause kan klares
på bare 5-10 minutter.

Vi tilpasser forløbet sammen med jer, og
sikrer at aktiviteten implementeres på
arbejdspladsen, hvis det ønskes.
Desuden får I et øvelseskatalog, der kan
inspirere til, hvordan I viderefører den
daglige bevægelse.



Sådan bliver I partner i Bevæg dig for livet

1. Klik ind på www.bevægdigforlivet-skive.dk/partnerskaber
2. Download partnerskabserklæring
3. Udfyld, underskriv og scan erklæring
4. Send kopi af erklæring samt jeres logo til krbu@skivekommune.dk.

For mere information eller opklarende spørgsmål rettes henvendelse til
projektleder på Bevæg dig for livet i Skive Kommune.

Kontakt projektleder på Bevæg dig for livet:
Kristian Buhl - krbu@skivekommune.dk / 61339043

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.

http://

