Varmt välkommen till en halvdag med fokus på
Idrott och hälsa den 15 juni!
Den 14–15 juni arrangeras årets idrottsvetenskapliga konferens, SVEBIKonferensen, i Malmö. Konferensen arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap,
Malmö universitet tillsammans med Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i
Halmstad. SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.
Huvudtemat är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för
presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i
dagens samhälle. Konferensens innehåll och sessioner länkas till huvudtemat och vi
kommer att erbjuda ett konferensspår med fokus på skolämnet idrott och hälsa utifrån
olika perspektiv.
Till dig som idrottslärare erbjuder vi ett halvdagsprogram under onsdag förmiddag
den 15 juni. Dagen inleds med parallella sessioner där minst ett spår handlar om
skolämnet idrott och hälsa. Under dessa sessioner presenterar forskare rykande färsk
forskning i förhållande till skolämnet idrott och hälsa utifrån olika perspektiv. Programmet fortsätter sedan med en keynote-föreläsning om idrott och hållbar utveckling av professor Susanna Hedenborg. Särskilt fokus riktas mot barn-och ungdomsidrottens förändringar och förutsättningar. Halvdagen avslutas med lunch.
Klicka här och välj anmälan halvdag-idrottslärare för att anmäla dig till onsdagen
men givetvis är du även varmt välkommen att anmäla dig till båda dagarna!
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/106532
Vi ser verkligen fram emot att träffa dig i juni!
I samband med konferensen bjuder vi också in till en mingelkväll måndagen den 13 juni!
SVEBI bjuder in till Science slam och mingelkväll som äger rum på Malmö universitet i Orkanens foajé. Dryck och tilltugg serveras under minglet och följs av populärvetenskapliga presentationer av forskningsresultat under kvällens Science slam.

Dag: onsdagen den 15 juni

Föranmälan till (erwin.apitzsch@psy.lu.se), sista anmälningsdag 23 maj 2022.

Plats: Orkanen, Malmö Universitet (Nordenskiöldsgatan 10, 211
19 Malmö)

Kostnad: 100 kr

Tid: kl. 08.45–13.40

Plats: Malmö universitet, Orkanens foajé.

Pris: 750 kr inklusive fika och lunch

Datum: måndagen 13 juni 2022.

Sista anmälningsdag: 24 maj

Tid: 17.30–ca 20.00

Länk till anmälan: https://www.delegia.com/app/netattm/
attendee/page/106532

Mer information: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/110966

