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newsletter-2.pdf
fileadmin/content/projekte/food-and-move/dokumente/downloads/newsletter-2.pdf
Relevance:

25%

for fyrtårns- og kooperationsskoler afholdt. Antallet af deltagende skoler er mere end fordoblet siden sidste workshop i
oktober 2012. Og vi har gjort meget i forhold til at vores projekt få [...] ausführlich die durchgeführten Maß- nahmen und die
erreichten Ziele des ver- gangen Jahres. Nyt logo Siden Februar 2013 har INTERREG- prøjektet ”mad & bevægelse uden grænser” ved siden [...] - ranstaltninger muligvis har på regionen og tager stilling til budgettet. Den tysk/danske årsrapport 2012 fra
INTERREG-projekt ”mad & bevægelse uden grænser” beskriver gennem 26 sider udførlig
File type: application/pdf
Referenced at: Newsletter

Workshop skole ”Peer Education”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-peer-education/
Relevance:

26%

Workshop skole ”Peer Education” Lyt 26 repræsentanter fra ti skoler i Danmark og Nordtyskland deltog i en to dages
workshop på Universitetet Flensborg. Særligt glædeligt er, at uddannelsen siden workshoppen bliver supplementeret af et
team af socialrådgiver fra de Flensborgske skoler og centeret for kooperativ opdragelseshjælp. I workshoppens fokus stod
emnet Peer Learning. Med Dr. Barbara Schwaner-Heitmann og Holger Heitmann kunne INTERREG-projektet vinde to meget
erfarende foredragsholdere, som har beskæftiget sig med Peer Learning

uni flensburg
moodle

Workshop Skole ”naturfestival”

works zimt

Relevance:

/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-naturfestival/
26%

fra Haderslevs fakultet "Ernæring" bygget flotte informationsstande til børn og andre gæster. Her kunne børnene for det
meste deltage interaktivt og danne sig i alle naturvidenskabens områder. Ved siden [...] . Ved denne tavle skulle børnene
angive, hvor mange sodavandsholdige drikkevarer de drikker om dagen. Alle informationer blev evalueret efter festivallet af
de studerene. Ved siden af tavlen kunne børnene [...] . Et klasseværelse, som især er blevet konstrueret til udveksling af
tankegange. På begge sider af rummet, er der anbragt fjernsyn, som kan tilsluttes til elevernes og lærernes iPads

Videreudvikling af GEbbI
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/videreudvikling-af-gebbi/
Relevance:

25%

til gymnasiasterne fra "Klaus-Groth-Schule": I dette år har Inga Muhl (lærer på "Klaus-Groth-Schule") overtaget hele
planlægningen, kommunikationen og koordinationen med megen engagement ved siden af sit egentlige

Træningsprogram til overvægtige børn og unge samt deres forældre
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/kommunale-projekter/traeningsprogram-til-overvaegtige-boernog-unge-samt-deres-foraeldre/
Relevance:

26%

sportsenheder. Fru Sellmer er børnesygeplejerske og sukkersygerådgiver og ansvarlig for indskolingen, som finder sted alle to
uger ved siden af børneuddannelsen. Studentermedarbejderen Sina Marohn overtager
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Tilkørselsveje
/dk/portal-die-universitaet/kontakt/koerevejledning/tilkoerselsveje/
Relevance:

43%

Tilkørselsveje til Europa-Universität Flensburg Lyt Besøg den tyske eller engelske side for de nyeste oplysninger. Bygning [...]
ad gaden "Auf dem Campus" (Oplysningsskilt "Universität"). På højre side er der parkeringsmuligheder, til venstre ligger
bygningen Oslo . Bygning Helsinki (HEL) Med bus [...] derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente. Efter ca. 3
kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem Campus". På højre side er der parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen

Tandemer, der er bevægende
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/
Relevance:

26%

understøtter, inspirerer hinanden gensidigt og udveksler erfaringer. Ved siden af dansk-tysk studereneworkshops, findes der
også kooperationer mellem fritidsinstitutionerne, aftenskolerne og skolerne. Endvidere

Sund skole
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/skoleprojekter/sund-skole/
Relevance:

26%

. Interviewets resultater viser følgende projektmål og projektønsker: flere sportstilbud ved siden af det regulære sportstilbud
ønskes af 56,3 % (især for klassetrinene 2, 3 og 4 [...] og økologisk mad). Projekt 1: "Flere og gode sportstilbud" Det første mål
referer til ønsket om at gennemføre sportstilbud ved siden af den regulære skolesport. I denne forbindelse

Studenterinitiativer
/dk/biat/om-studiet/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

26%

.V. sig som bindeled mellem studenter og virksomheder i region Flensborg. Foreningens højeste mål er at fremme og udbygge
videnstransfer mellem videnskab og erhvervsliv i regionen på den ene side og formidlingen og kontinuerlig optimering af de
deltagende econauters rådgivningsydelser på den anden side. Projektarbejdet gør det muligt for de deltagende studenter at
knytte kontakter til forretningsverdenen

Studenterinitiativer
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/vores-tilbud-paa-campussen/studenterinitiativer/
Relevance:

43%

. Foreningens højeste mål er at fremme og udbygge videnstransfer mellem videnskab og erhvervsliv i regionen på den ene side
og formidlingen og kontinuerlig optimering af de deltagende econauters rådgivningsydelser på den anden side.
Projektarbejdet gør det muligt for de deltagende studenter at knytte kontakter til forretningsverdenen og til
ledelsespersonligheder allerede under studiet. Endvidere kan
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