Kommune:
År: 2019

Rødøy kommune

Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tittel på tiltak

2) Samarbeid

Folkehelsesamarb Folkehelseuka
eid
2019 - i
samarbeid med
lag og foreninger

Beskrivelse av tiltak

Folkehelseuka foregår over en uke, og
målet med uka er blant annet å
synliggjøre tilbud som allerede finnes i
kommunen. Arrangementene i
forbindelse med folkehelseuka er gratis.
Ved å gjøre tilbud som allerede finnes i
kommunen ekstra synlig, kan man bidra
til at flere tester ut tilbudet, og kanskje
vil være med videre. Målgruppen for
tiltaket er i utgangspunktet alle
innbyggere i Rødøy kommune. Utgifter
eksempelvis: Skyss, underholdning,
bevertning

Budsjett

Resultatmål

5000 Å gjennomføre
folkehelseuka
2019 i samarbeid
med lokale lag og
foreninger

Folkehelsesamarb Sosialt på tvers
eid
av
kommunegrense
r

I samarbeid med Lurøy kommune,
arrangerer Rødøy 16. mai arrangement
for ungdom. Arrangementet legges til
Buneset, og det tilbys rafting, stamp,
skumparty, klatring/rapellering, felles
bespisning og diverse andre sosiale
aktiviteter. Målet med arrangementet er
å redusere antallet ungdom som drikker
seg beruset natt til 17. mai, i tillegg kan
arrangementet bidra til at ungdommene
fra Rødøy blir bedre kjent med ungdom
fra nabokommunen Lurøy (hvilket kan
ha stor betydning i forhold til trivsel i
vgs).
Utgifter til arrangør (rafting, honorar
rapellering, skumparty, mat, skyss): 20
000

20000 Å gjennomføre 16.
mai- arrangement
i samarbeid med
Lurøy kommune.

3) Bo- og nærmiljø

Kurs

4) Et inkluderende
og likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage

Kursing
folkehelse

I løpet av et år tilbys mange kurs rettet
mot folkehelsearbeid. Det fokuseres på
at ansatte i skoler og barnehager,
folkehelsekoordinator og/eller andre
aktører får mulighet til å øke sin
kompetanse og forståelse for
viktigheten av folkehelsearbeidet i
kommunen, samt videreutvikle
kompetansen innenfor aktuelle
folkehelseutfordringer i kommunen. I
første halvdel av 2019 gjennomføres ny
Ungdata-kartlegging, hvilket vil gi
oversikt over hvilke utfordringer som bør
jobbes med i ungdomsgruppa i
kommunen. Det legges et spesielt fokus
på utfordringer innenfor psykisk helse.

20000 Videreutvikle
kompetansen
innenfor
folkehelsearbeidet

Helsefremmende 10. klassetreff
skole

Rødøy kommune har ingen
videregående skole, og med stor
avstand til nærmeste skole betyr det at
de fleste ungdommene fra Rødøy flytter
på hybel når de er 15/16 år år. Noen går
fra å være eldst på en liten skole med et
10-talls elever til å bli yngst på en skole
med flere hundre elever. For mange kan
dette være en stor omveltning. For å
styrke ungdomsgruppa og forberede
dem på det kommende hybellivet,
gjennomføres det treff for alle 10.
klassingene i kommunen. I 2019
gjennomføres det 1 dag med fokus på
hybelmat/kosthold, økonomi og sosiale
aktiviteter. I løpet av dagen blir kanskje
ungdommene kjent med andre som skal
til samme studiested, får høre om
hjelpeapparatet i og utenfor kommunen,
får tips innenfor økonomi (budsjett,
stipend, lån og liknende), får tips til
hybellivet, lager og tester ut god, enkel
og sunn hybelmat.
Utgifter
Diverse matvarer 2000
Innleide kursholdere 3000

5000 Å gjennomføre 10.
klassetreff for alle
10. klassingene i
kommunen, i
henhold til lokal
tiltaksplan.

Camp Gjerøy
2019

Som en del av skoleringen deltar alle 5.
og 6. klassinger i kommunen på Camp
Gjerøy. Leiren foregår over 3 dager, der
soving og alle aktiviteter foregår ute.
Hovedmålsettingen er å sikre
grunnleggende friluftsferdigheter for alle
barn og unge i Rødøy kommune, ved å
legge til rette for bruk av det unike
friluftslivet som er i denne regionen,
samt ved å gjøre unge mennesker kjent
med kystkulturen og de aktiviteter som
tradisjonelt har vært drevet i vårt
nærmiljø.Etter barnas årlige
evalueringer av Camp Gjerøy har
toalettfasilitetene vært et
tilbakevendende tema. Vi opplever at
mange kvier seg for å gå på do, og vi
ser at vi må forbedre forholdene. Derfor
går vi til innkjøp av to festivaltoalett som
blant annet kan brukes på Camp
Gjerøy.
Utgifter
- Innleie av fisker og båt
- Leie av utstyr FSK (Frikirkens
speidergruppe)
Mat
- Innkjøp av nye toalett

45000 Gjennomføre
Camp Gjerøy for
alle 5. og 6.
klassingene i
kommunen, i
henhold til lokal
tiltaksplan og i
samarbeid med
lokale frivillige.

6) Voksenlivet
7) Alderdom
Sum

195000

Kommune:
År:
Resultatområde

Tema

1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Tiltak

Rapportering på tiltak

Oppnåelse av
resultatmål

Gjennomgående perspektiver
Effekt på sosial
Effekt på psykisk
ulikhet i helse
helse

Rapportering
Kommune
År
Folkehelsekoordinator Navn
Stillingsprosent
Har det vært fravær i stillingen?
Tverrfaglig samarbeid Har kommunen etablert en
tverrsektoriell gruppe som arbeider med
folkehelsespørsmål?
Hvis ja, er gruppen aktiv ?
Andre kommentarer

Kommune:
År:
Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Tiltak

Sum

0

0

