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År:
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Budsjett

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tiltak

Beskrivelse

Budsjett

Resultatmål

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Bodø kommune er i Med
gangutgangspunkt
med satsningen
i Tanken
"Kreativ
Det gode
bak
ministrategi
Det
liv i Bodø
godefor
liv
som
innbyggerinvolvering"
i Bodø
handler
145
er 000
åom
inspirere
Bygge
å gi vennlige
alt
utarbeidet
fra næringslivet
dytt til
gjennom
innbyggerne
og
Nærmiljøprosjekte
frivillig
slike
sektor
at vi til
m
fellesskapsfølelse,
identitet og sosial
tilhørighet hos hele
befolkningen slik at alle i
Bodø føler de er
deltakere i
samfunnet.Som et
resultat er det et mål å
forhindre utenforskap og
å utjevne de sosiale
helseforskjellene i

4) Et inkluderende og Bodø kommune
likeverdig samfunn
skal abonnere på
den digitale
plattformen Nyby.
Nyby skal gjøre
det mulig å koble
mennesker
direkte, slik at vi
kan få til sømløst
samarbeid mellom
avdelinger internt i
organisasjonen,
men også mot
organisasjoner og
lag- og foreninger.
Verktøyet kan
blant annet koble
et mangfold av
individuelle behov
med kvalifiserte
ressurspersoner.
Nyby skal være en
landingsside for å
få inn nye og
eksisterende
frivillige.

Promotering av
Nyby app og
landingsside med
utgangspunkt i
"Kreativ
ministrategi for
innbyggerinvolveri
ng" utarbeidet
gjennom
Nærmiljøprosjektet
i 2018.

For å få omgivelsene til å
forstå at det eksisterer et
verktøy som kan være en
møteplass mellom
kommunen og frivillig
sektor, og frivillig sektor
seg mellom er det viktig
å få budskapet ut. Det
må settes av ressurser til
å gjøre dette på en måte
som inspirerer lag- og
foreninger og resten av
befolkningen til bruk.

50000 Frivillig sektor og
kommunens innbyggere
er kjent med den digitale
plattformen og appen
Nyby, og hvordan den
fungerer.

5) Barn og ungdom

Helsefremmende Alle barnehagene i
Bodø skal ha
barnehage
eierskap til hva det
vil si å være en
helsefremmende
barnehage

I samarbeid med
barnehagekontoret
arbeider
folkehelsekoordinator
kontinuerlig med å få alle
barnehagene i Bodø til å
skiltes som
helsefremmende. Per
03.04.19 er 30
barnehager skiltet. På
styremøte for alle
barnehagene i Bodø
planlegges det i
september at
helsefremmende
barnehage og
livsmestring- og helse, i
samarbeid med
Nasjonalt
kunnskapssenter for
barnehage, skal være
tema for gruppearbeid.

0 Alle barnehagene i Bodø
skal være
helsefremmende innen
utgangen av 2019

Helsefremmende Alle skolene i
Bodø skal ha
skole
eierskap til hva det
vil si å være en
helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Det arbeides kontinuerlig
med å få alle skolene i
Bodø til å skiltes som
helsefremmende. Per
03.04.19 er 7 skoler
skiltet. En arbeidsgruppe
bestående av
representanter fra
skolekontoret,
skolehelsetjenesten,
barne- og
familieenheten,
mangfoldskoordinator,
SLT koordinator, og
folkehelsekoordinator
møtes jevnlig for å
systematisere arbeidet.
Det utarbeides tiltaksplan
for hvordan hver enkelt
skole, elever og foreldre
skal få eierskap til hva
det vil si å være en

Alle skolene i Bodø skal
være helsefremmende
innen utgangen av 2019

Sum

195000

