Kommune: Lødingen
År: 2018

Lønn koordinator

Resultatområde

Tema

Tiltak

Kompetanseheving

Folkehelsekonferansen
2019
Revidere "Plan for fysisk
aktivitet, idrett, folkehelse
og friluftsliv."
Medlemskap i Sunne
kommuner

1) Forankring av folkehelsearbeidet

Planarbeid

Sunne kommuner
3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og likeverdig
samfunn

Samfunnsutvikling

Kurs i prosessledelse og prosessdesign.

Friluftsliv

Utvikle Hamndalen
Aktivitetspark

Medvirkning i
samfunnsplanlegging

Fokusdag MED ungdom i
fokus

Et mangfoldig og tilgjengelig Utstyrssentral
sports- og friluftstilbud for alle

5) Barn og ungdom
Helsefremmende barnehage Befaring/godkjenning

6) Voksenlivet
7) Alderdom

Sum

Helsefremmende skole

Oppstart
helsefremmende skole

Psykisk helse

Foredrag

Budsjett
95 000

Beskrivelse

Deltakelse på Folkehelsekonferansen
2019. Reise og opphold:
Samarbeid, møtevirksomhet,
medvirksningsprosesser.

Budsjett

Resultatmål

10 000 Faglig påfyll og
kompetanseheving
5 000

Deltakelse på konferanser, samarbeid med 5000
samarbeidpartnere,
(undersøk)

Kompetanseheving.

Kursdeltakelse med avsluttende eksamen 20000, Kursavgift:Kompetanseheving.
5000,- , Pensum: 2500,Utvikle,Reise samling 1: 2500 Reise samling 2:2000, Reise samling
Hamndalen "aktivitetspark" til et
møtested og anlegg for
egenorganisert fysisk aktivitet.
Medvirkningsprosesser, møtevirksomhet,
10000
prosjektarbeid

En Fokusdag skal gi ungdom en arena for
å utvikle ideer i en dialog, fri fra voksne.
Tema og fokusområde må diskuteres
nærmere med skoleledelsen. Med tanke
på reisekostnader er det her mulighet for å
samarbeide med Bø kommune

20000 Inkludere ungdom i ulike
prosesser og tiltak.

Organisering, planlegging, innkjøp av
utstyr (Tilskudd bufdir: 100 000),
tilpassning av lokaler. Status: Tiltaket skal
opp til behandling i KS, ønskelig oppstart
før sommeren.

1000 Opprettelse av utstyrsentral

Befaring og eventuell godkjenning.
Møtevirksomhet.

2000 Godkjenne samtlige
barnehager innen utgangen av
2019

Skolene i Lødingen jobber per dags dato
ikke målrettet med kriteriene for
helsefremmende skoler, og det er derfor
ønskelig å inngå samtaler med disse
skolene for å legge til rette for videre
satsning i 2019. Møte med skoleledelse og
helsestasjon 17.jan i regi av NFK.

2000 Ha møte med rektorer for å
diskutere
muligheter/utfordringer knyttet
til en helsefremmende skole.
Jobbe målrettet.

Gjennomføre ett eller flere foredrag innen
temaet psykisk helse/rus for
ungdomsskoleelever og foreldre.
Samarbeid med psykiatritjenesten

50000 Skape mer åpenhet rundt tema,
gjøre det lettere for ungdom å
åpne seg og snakke sammen.

195000

