Kommune:
År:

Gildeskål
2019
Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema
Folkehelseuka

Tittel på tiltak
#AktiviGildeskål2019

Beskrivelse av tiltak
Ukentlig markering av
folkehelseuka med daglige
aktiviteter. Gjennomføres 915.september.

Budsjett
15000

2) Samarbeid

Trafikksikker
kommune

Storslått markering av
refleksdagen

Samarbeid med Oppvekst,
Kultur, Folkehelse og politiet
om arrangement på
refleksdagen i oktober.
Lysshow om hvor synlig man
er med og uten refleks når det
er mørkt.

6750

3) Bo- og nærmiljø

Klatring

Skape klatremiljø i
klatresiloen på
Sandhornøya

10250

Vandring i Gildeskål

Forbedring av
turløyper (klopping,
grusing etc.)

Øke aktivitet i kommunens
klatresilo og tilby mulighet til
nye hobbyer og
mestringsopplevelser for ulike
grupper i kommunen.
Samarbeid med Gildeskål
turlag og lagene i de ulike
grendene.

10000

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

Bygdekino

Bygdekinoen tilbake til Bidrag for at bygdekinoen
kommer tilbake til kommunen
Inndyr
for å skape sosiale
samlingspunkt.

ALLEMED

Gjennomføre en
workshop på tvers av
kommunen, lag og
foreninger basert på
verktøyet ALLEMED.
Midler for å igangsette
tiltak innen inkludering
på bakgrunn i
workshop.

Kultur og Folkehelse inviterer
enheter i kommune, lag og
foreninger med på felles
dugnad i løpet av høsten
(oktober/november).
Samarbeid mellom Kultur,
Folkehelse,
Flyktningetjenesten, lag og
foreninger.

Helsefremmende
barnehage

Turustyr

Innkjøp av tursekker til hver
barnehage for mer turer i
barnehagen

7500

Helsefremmende
skole

Økt uteaktivitet

Kjøp av utstyr som hoppetau,
akematte osv. for å øke
uteaktivitet i skolen.

6000

Besøkstjeneste

Reruttering av frivillige Foredrag på tvers av
generasjona i samarbeid med
og sikring av bedre
kirkekontoret for å forebygge
alderdom
ensomhet, spesielt rettet mot
de eldre.

10000

ALLEMED

5) Barn og ungdom

10000

7500

12000

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

195000

Resultatmål
Givende program som
treffer alle innbyggerene i
kommunen

Vellykket arrangement for
bevisstgjøring av hvor
viktig refleksbruk er.

Klatresiloen blir flittig brukt
av flere grupper,
uavhengig av deltakernes
økonomiske status.
Flere utbedringstiltak
gjennomført i etablerte
turløyper i Gildeskål.

Bygdekinoen er etablert
på nytt og i gang.

Felles idédugnad slik at vi
sammen kommer frem til
gode tiltak som fremmer
inkludering.
En felles satsing på
inkludering som et viktig
folkehelsetiltak.
Barnehagen kommer seg
på ut på turer minst to
dager i uken
Elevene i skolen er mer
aktive i skolehverdagen og
når det daglige kravet om
60 minutter aktivitet.

Økt frivillige i
besøkstjenesten og
redusert andel ensomhet i
kommunen.

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

Kommune
År
Folkehelsekoordinator

Tverrfaglig samarbeid

Andre kommentarer

Navn
Stillingsprosent
Har det vært fravær i stillingen?
Har kommunen etablert en tverrsektoriell
gruppe som arbeider med
folkehelsespørsmål?
Hvis ja, er gruppen aktiv ?

Rapportering
Gildeskål
2019
Birgitte Kalvatn
50
Nei
Ja
Ja

Kommune:
År:
Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tiltak

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Helsefremmende
skole

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

0

0

