Kommune:
År:

Alstahaug kommune
2019
Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
Oversiktsarbeid

Oversiktsarbeid

Tittel på tiltak
Levekår og
livskvalitet i
Alstahaug
kommune

Beskrivelse av tiltak
I januar 2019 starter
arbeidet med
oversiktsdokumentet
opp. Det skal kjøres en
felles preosess i
utarbeidelse av
oversiktsdokument for
folkehelse og
planstrategi
Seminar om
Felles fagdag for
oversiktsdokument kommunene i 3
og oversiktsarbeid - forlkehelsenettverk på
Sør Helgeland
Sør Helgeland. Vestfold
fylkeskommune stod for
det faglige innholdet.

Budsjett

Resultatmål
Ferdig utarbeidet
planstrategi og
oversiktsdokument iløpet
av høsten 2019

3000 Deltakelse på seminaret

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Kurs i
prosessledelse

Folkehelsekoordinator
deltar på kurs i
prosessledelse og
prosjektdesign for by- og
lokalsamfunnsutvikling.

10000 Gjennomført kurs og
bestått eksamen våren
2019

Medvirkning og
innbyggerinvolvering

Kompetansehevin Med utganspunkt i
g internt
erfaringer fra
nærmiljøprosjektet og
studietur til København
(sammen med Nfk) skal
det planlegges en intern
fagdag med tema
medvirkning og
innbygerinnvolvering. Det
skal leies inn ekstern
foredrgsholder til
fagdagen

Helsefremmende
barnehage

Fortsette arbeid
med
implemetereing av
kriteriesett

50000 Gjennomført fagdag
iløpet av 2019

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Hver barnehage har sine
planer for dette arbeidet
som de følger opp.
Folkehelsekoordinator
bistår med veiledning
ved behov.

Få den siste kommunale
barnehagen godkjent
etter kriteriesettet iløpet
av 2019.

Helsefremmende
skole

Kompetansehevin Det skal sammen med
g barnehage
styrerne i barnehagene
planlegges en felles
fagdag for alle
barnehagene i mai eller
oktober hvor det leies inn
en foredragsholder.
Tema vil være
inkluderende
uteaktiviteter eller sunn
mat i utekjøkken
Fortsette arbeid
Skolene som ikke er
med
godkjente har forskjellige
implemetereing av utfordringer og
kriteriesett
folkehelsekoordinator
bistår hver enkelt der de
trenger hjelp. De to
skolene som er
godkjente følger opp
egne tiltaksplaner.
Sandnessjøenfors Fortsette arbeidet med
øket Sandnessjøenforsøket
Rusforebyggende
arbeid i
ungdomsskolen

40000 Gjennomført fagdag
iløpet av 2019

Få flere skoler godkjent
etter kriteriesettet iløpet
av 2019.

Gjennomføre
etterundersøkelsen og
analyser.

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

203000

