Kommune:
År:

Leirfjord
2019
Budsjett
kr 100 000,00

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
Tittel på tiltak
Oversikt over
Utarbeide
helsetilstand og
overersiktsdokument
påvirkningsfaktorer

Oversikt over
Seminar om
helsetilstand og
oversiktsdokument og
påvirkningsfaktorer oversiktsarbeid - Sør
Helgeland

Beskrivelse av tiltak
Det skal nedsettes en
tverrfaglig gruppe som skal
utarbeide
oversiktsdokumentet for
Leirfjord.
Felles fagdag for
kommunene i 3
forlkehelsenettverk på Sør
Helgeland. Vestfold
fylkeskommune stod for det
faglige innholdet.

Budsjett
kr

Involvere politikere i valg av
strategier. Oppsummere
medvirkningsprosessene.
Ferdigstille planen og
gjennomføre
Vidreutvikle sosiale
møteplasser og
friluftsområder i samarbeid
med frivillige organisasjoner.
Dette vil hovedsklig være
matriellkostnader. Denne
posten må være litt åpen for
å kunne fange opp gode
initiativer og samarbeid med
frivillige gjennom året.
Forankre helsefremmende
bo- og nærmiljø i alle
relevante planer som
utarbeides i avtaleperioden
Utarbeide en 2-delt
søkerliste om spillemidler
hvor idrettsanlegg og anlegg
og tilrettelegging for
lavterskel egenorganisert
aktivitet er prioriterte på
separate lister.

kr

kr

Resultatmål
1) Oversiktsdokumentet skal være ferdig innen utgangen av 2019.
2) Oversiktsdokumentet skal inneholde en oppsummering av
hovedutfordringer som kan brukes videre i arbeidet med
planstrategien. 3) Hovedutfordringene skal utarbeides gjennnom
tverrfaglige diskusjoner og vurderinger.
3 500,00 Leirfjord kommune har deltatt med to representanter på seminaret
-

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Planarbeid

Revidering av
kommunedelplan for
fysisk aktivitet og
naturopplevelser.
Samarbeid med lag- og
foreninger eller andre
etater om utvikling av
gode bo- og nærmiljø.

Planarbeid

Spillemidler

Spillemidler

kr

-

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser godkjennes i
kommunestyret i løpet av 2019.

15 000,00 Leirfjord har i løpet av året fått nye og / eller bedre tilrettelagte
turområder og møteplasser. På sikt ønsker vi økt trivsel, økt fysisk
aktivitet og økt deltakelse i befolkningen

kr

-

Helsefremmende bo- og nærmiljø er forankret i relevante planer
som er utarbeidet i 2019

kr

-

2-delt spilleliste er utarbeidet og brukes ved søknadsfrist for
spillemidler i 2019

Planlegging og
medvirkning

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

Motvirke ensomhet Julefeiring "Alene
Sammen"

5) Barn og ungdom

Kurs i prosessledelse og
kr
prosessdesign i by- og
lokalsamfunnsutvikling.
Høsten 2018 og våren 2019.
Kompetanseheving.

15 500,00 1) Gjennomføre kurset og lage prosessplan sammen med
arealplanlegger, våren 2019 2) Bestå eksamen i prosessledelse
og prosjektdesign, våren 2019 3) Prøve ut prosessplanen i den
reelle casen løpet av 2019.

Markering av Verdensdagen kr
for psykisk helse. (Psykisk
helsedag) Dette er et årlig
tverrfaglig arrangement for
ungdomstrinnet med
relevante foredrag, felles
lunsj, gruppearbeid og
aktiviteter.
Markering av Verdensdagen kr
for psykisk helse på
mellomtrinnet. (Psykisk
helsedag) Dette er en
utvidelse av markeringen
som vi har på
ungdomstrinnet i flere år.
Julefeiring for personer som kr
er alene eller har lite
nettverk. "Alene sammen".
Julefeiringen arrangeres av
frivillige med økonomisk
støtte fra
folkehelsekoordinator og
næringslivet. Deltakere
rekrutteres åpent + direkte
gjennom rus- og
psykiatritjenesten.

6 000,00 Psykisk helsedag er gjennomført for ungdomstrinnet, oktober 2019

6 000,00 Psykisk helsedag er gjennomført for mellomtrinnet på LBU, våren
2019. Lunsj og dans.

4 000,00 1) Det skal gjennomføres en hyggelig julefeiring for personer med
lite nettverk. 2)Tilbudet skal gjøres enda bedre kjent og det skal
komme like mange eller flere deltakere enn i 2018.

Helsefremmende
barnehage

Helsefremmende
barnehage

Kommunen skal utvikle
kr
helsefremmende
barnehager gjennom
implementering av anbefalte
kriterier.

-

Storåsen barnehage er godkjent som helsefremmende barnehage
innen 2019.

Helsefremmende
skole

Helsefremmende skole

-

Alle skolene er godkjente som helsefremmende skoler innen 2020.

Medvirkning

Elevkonferanse

Kommunen skal utvikle
helsefremmende skoler
gjennom implementering av
anbefalte kriterier.
Arrangere årlig
elevkonferanse.
Elevmedvirkning gjennom
gruppearbeid med
utgangspunkt i funnene fra
elevundersøkelsen.

kr

kr

10 000,00 Elevene medvirker i evaluerings- og forbedringsarbeidet i etterkant
av elevundersøkelsen.

Ernæring/Helsefre
mmende skole

Gratis frokost LBU

Møteplasser

Leksehjelp

Nettvettkurs

Gratis frokost for elevene på kr
5-10 trinn ved LBU,
2018/2019. Tilskudd til drift.
Vi ønsker at elevene skal ha
et godt grunnlag for læring,
helse og trivsel i
skolehverdagen.
Vidreføre et godt tilbud om
kr
Leksehjelp etter skoletid en
dag i uken for
ungdomstrinnet.
(Leksehjelp, sosial
møteplass, mat etter
skoleslutt, fysisk aktivitet og
informasjon om ulike tema)
Ungdommene har et
ukentlig helsefremmende
tilbud med trygge voksne,
der de både blir sett og får
kr

15 000,00 Elevene skal ha tilbud om sunn og gratis frokost minst 3 dager i
uka, minst 7 måneder i året.

10 000,00 Leksehjelpa er åpen minst 6 måneder i året. Tilbudet skal
evalueres grundig minst en gang i året.

10 000,00

6) Voksenlivet
7) Alderdom

Sum

kr 195 000,00

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

