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Inbjudan till 
Rörelse, motorik och fysisk 
aktivitet hos förskolebarn 
Nordisk konferens den 3 oktober 2019 i 
Kristianstad 
 
Vi välkomnar förskollärare, förskolechefer, rektorer, personal i 
förskolan/skolan, skolsköterskor, skolläkare, personal från barnavårds-
centraler, lärarutbildare vid högskola/universitet, politiker samt alla 
som är intresserade av barns motorik och fysiska aktivitet. Syftet med 
konferensen är att presentera aktuell forskning som fokuserar på små 
barns motorik och fysiska aktivitet för aktuell och framtida hälsa.  
 
Välrenommerade forskare från de Nordiska länderna (Danmark, Norge, 
Finland, Island och Sverige) samt från Japan kommer att presentera 
aktuell forskning i ämnet. Konferensens officiella språk är engelska och 
nordiska språken. 
 

Program  
08.30-09.00 Registrering 
09.00-09.20 Välkommen!  
09.20-10.00 Keynote 1 Arja Sääkslahti, Finland 
10.00-10.30 Interaktivitet och förmiddagsfika 
10.30-11.10  Keynote 2 Line Grønholt Olesen, Danmark 
11.10-11.50 Keynote 3 Gudrún Kristjánsdóttir & Rúnar 

Vilhjálmsson, Island 
11.50-12.50 Lunch 
12.50-13.30 Keynote 4 Ingunn Fjørtoft, Norge 
13.30-14.10 Keynote 5 Kanae Watanabe, Japan 
14.10-14.50 Keynote 6 Ann-Christin Sollerhed & Jan-Eric Ekberg, 

Sverige 
14.50-15.20 Interaktivitet och eftermiddagsfika  
15.20-16.00 Paneldiskussion och avslutning. 
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Information 
När?  
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 09.00-16.00 inklusive fika och 
lunch. 
 
Var? 
Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Kristianstad. 
Om du anländer till Kristianstad med tåg har du flera möjligheter att ta 
dig till Högskolan på: 
Taxi, bör förbokas. 5 minuters restid. 
Stadsbuss 4 mot Högskolan, ca 8 minuters restid. Läs mer på 
Skånetrafikens hemsida hur du köper biljett 
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/sa-koper-du-biljett/ 
Bil, parkering är gratis på P märkta platser på campus. 
Promenad, det är skyltat från Kristianstad C, ca 20 minuter. 
Campuskarta, https://www.hkr.se/om-hkr/kontakt/ 
 
Måltider 
Lunch serveras på Restaurang Metropol ett stenkast från campus. 
 
Konferensavgift 
Tidig anmälan 700 kr plus moms, anmäl före 21 juni 2019. 
Konferensavgift från 21 juni och fram till och med 3 september 900  
kr plus moms. Avgiften faktureras i efterhand. 
 
Anmälan 
Anmäl genom att fylla i formulär på följande länk 
https://www.hkr.se/ruck-fysisk_aktivitet3okt2019 
När anmälan är skickad korrekt mottar du bekräftelse till den angivna 
e-post adressen. Om du inte mottar bekräftelse efter anmälan, vänligen 
kontakta Sofie på e-post sofie.hardo@hkr.se 
 
Välkommen till Kristianstad! 
Ann-Christin Sollerhed, Högskolan Kristianstad 
Jan-Eric Ekberg, Malmö universitet 
Konferensen är ett samarrangemang med Malmö universitet. 
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