Kommune:
År:

Vevelstad
2019

Lønn koordinator

Lønn og kurs/reiser

Beskrivelse av tiltak
Informasjon og vedatk i
kommunestyret

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
Forankring

Tittel på tiltak
Informasjon

2) Samarbeid

Samarbeid

Tverretatlige møter Møter med ulike etater i
kommunen

Samarbeid

Oversiktsdokumen Arbeid frem ny versjon
tet, ny versjon
av oversiktsdokumentet

Nettverksmøter
Sør-Helgeland
3) Bo- og nærmiljø

Svømmeopplæring Livredningskurs

Budsjett
100 000

Budsjett

Resultatmål
Politisk forankring av
folkehelsearbeidet

Delta på
nettverkssamlinger

1000 Samarbeid om
folkehelsearbeidet på
tvers av alle avdelinger i
kommunen.
2000 Ny versjon av
oversiktsdokumentet
legges frem dor det nyr
kommunestyret
desember 2019.
2000 Samarbeid på tvers av
kommunegrensene

Arrangere
livredningskurs for å
kunne tilby
svømmeopplæring i
kommunens

9000 "Utdanne" egne
instruktører som kan
arrangere
svømmeopplæring for
barn og unge.

Møteplasser

Aktivitetspark

Etablereing av
aktivitetspark i sentrum
av kommunen,
samlingsplass og
forskjønning av
sentrumsområde.

30000 Etablere en park i
sentrum, tilrettelagt for
ulike aktiviteter, der alle
innbyggere og tilreisende
kan møtes. Oppstart
2019.

"Frivillighetsgalla"

Arrangere galla i
frivillighetens navn, med
fokus på vikitgheten av
det frivillige arbeidet i
samfunnet.

10000 Fokus på det frivillige
arbeidet i kommunen, og
gi honnør til alle frivillige.
April 2019.

Helsefremmende Prosjekt "varm
lunsj"
barnehage

Tilbud om varm lunsj i
barnehagen.
Samarbeidsprosjekt
mellom skole, barnehgae
og sykehjem.

10000 Etablere gratis
barnehagelunsj, tiltak for
å utjevne sosiale
ulikheter. Oppstart våren
2019.

Helsefremmende Prosjekt "varm
skolemat"
skole

Tilbud om varm lunsj
og/eller skolefrukt/salat.
Samarbeidsprosjekt
mellom skole, barnehage
og sykehjem

30000 Etablere gratis
skolelunsj, tiltak for å
utjevne sosiale ulikheter
og forbedre
læringsmiljøet. Oppstart

6) Voksenlivet

Møteplasser

Arrangementer

Organisere
sammenkomster for
voksne, lavterskeltilbud.

7) Alderdom

Samhandling på
tvers av
generasjonene

Livsglede for eldre Prosjekt felles lunsj for
eldre, skole og
barnehage.

4) Et inkluderende og Møteplasser
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

2000 Etablere arenaer for å få
folk ut av "godstolen",
lavterskeltilbud.

1000 Samarbeid og
samhandling på tvers av
generasjonene. Pågår.

Grillsammenkomst i
gapahuken "Solglimt"
åpent for alle
Sum

3000 Samhandling på tvers av
generasjonene. Sommer
2019.
200000

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

