
 

SKOLELEDERTRÆF 2019  
29.-30. marts på Sund & Skov, Oddevej 8, Middelfart 

Program fredag 

Fra 10.30 Ankomst og indkvartering 

11.00         Velkomst og introduktion til deltagere og program  

v. Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent, LOF 

11.15 Digital markedsføring i LOF v. Christian Royal, digital forretningsudvikler, BUCHS  

Om platforme til digital markedsføring. Hvad vi ved om kundeadfærd på digitale medier? Hvilke data har vi 
om LOFs kunder? Hvordan foretager vi de rette prioriteringer? Plan for gennemførsel og indsigt i hvordan vi 
måler på digital markedsføring. 

12.15 Frokost 

13.00 Digital markedsføring – nu som workshop ud fra de to værktøjer Udviklingsplan og 
Markedsføringsplan præsenteret på Idetræf  

v. Kristian Royal og Signe Damkjær, kommunikationskonsulent, LOF 

14.00 Pause  

14.10  Introduktion til skabelon til digital program v. Carsten Dollerup, digital rådgiver, BUCHS 
  

Et eksempel på et mindre inspirationskatalog opbygget i Indesign konverteret til et digitalt program, som 
efterfølgende kan beriges med links, små videoklip mv. Procesforløb og muligheder introduceres, så din 
lokale LOF afdeling kan tage en kvalificeret beslutning i forhold til nye muligheder for digital markedsføring 
med et inspirationsprogram, som gerne skulle invitere læserne ind på LOFs hjemmeside til en købs-
beslutning. 

14.50 Kaffepause  

15.15 LOF’s nyhedsbrev v. Signe Damkjær og Jacob Kofoed, LOF 

Et nyhedsbrev fra LOF er en effektiv markedsføringskanal til en vigtig kundegruppe, nemlig de deltagere, 
der kender os i forvejen. I den nye version af Umbraco er det enkelt at sætte et simpelt nyhedsbrev op. Lær 
hvordan du sætter et nyhedsbrev op, og få inspiration til, hvorfor det nogle gange er en god idé at bruge lidt 
længere tid end det. 

16.30 Pause (omklædning til udeaktivitet) 

16.45       Friluftsaktivitet - tovholder: Dorthe Lykke, LOF 

17.45 Pause 

18.45 Middag 

20.30 LOF lige nu – samtalesalon med Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF med 
efterfølgende social samvær 

 



Program lørdag 

8.00 Morgenmad 

9.00 Introduktion til partnerskabet ABC for mental sundhed  

v. Vibeke Koushede, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed. Projektchef for ABC for 
mental sundhed 

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er 
mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt. Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi 
forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige 
måder og niveauer, vi kan handle på.  

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af 
foreninger, organisationer og kommuner. LOFs landsorganisation er tiltrådt dette partnerskab i december 
2018. Partnerne arbejder forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper. Men ABC-
rammen binder os sammen og danner et fælles grundlag for både opkvalificering, aktiviteter og 
kommunikation. Der er udvikle flere kampagner til ABC netværket, som vil blive præsentere her på 
skoleledertræf. 

Læs mere om partnerne her http://www.abcmentalsundhed.dk/hvad-er-abc/et-partnerskab/ 

10.00 Workshop med aktiviteter til udvikling af det lokale sundhedsarbejde i LOF med udgangspunkt 
i World Mental Health Day 10. oktober og/eller sundhedsuge uge 41.  

 V. Vibeke Koushede og Dorthe Lykke Olesen 

11.00 Formiddagspause 

11.30 Pengene findes! - projektudvikling og puljeansøgninger v. Bent Jørgensen  

Den nye lokalforeningspulje er en velkommen mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang og udvikle din 
afdeling lokalt. Puljen administreres af landsorganisationen og man kan søge til stort set alle ting undtagen 
daglig drift. Første runde er netop afsluttet og der har været flot søgning fra LOF’s lokalafdelinger. Det kan 
du hører om på dette modul, hvor eksempler på gode LOF ansøgninger vil blive gennemgået samt 
retningslinjerne og muligheder for at søge puljen. Det er en oplagt mulighed til at styrke udviklingen af din 
afdeling. Næste ansøgningsfrist er den 29. maj. En anden oplagt pulje at have fokus på er de kommunale 
udviklingspuljer. Der vil være en kort gennemgang af disse samt muligheder set fra LOF’s stol. 

12.30 Frokost 

13.15 VANEBRYDERNE – nyt livstilskoncept i LOF 

v. Dorthe Lykke og Merethe Højgaard, skoleleder, LOF Trekanten 

Kort intro til konceptet og de foreløbige resultater og erfaringer. Indsigt i opstart af et Vanebryderforløb i 
LOF Trekanten.  

Efter projektåret 2019 hvor 8 LOF afdelinger er medudbydere er målet at VANEBRYDERNE skal udbredes 
i rigtig mange LOF afdelinger fra januar 2020. 

Læs mere om konceptet her https://lof.dk/Vanebryderne 

14.15  Afslutning 

http://www.abcmentalsundhed.dk/hvad-er-abc/et-partnerskab/
https://lof.dk/Vanebryderne

