
 

Tiltaksplan, forebyggende/helsefremmende arbeid for barn / unge, 

Sørfold kommune 2015.   

Vedtatt i kommunestyret 13.11.2014. 

Forklaring til kolonne kostnad:  

DB = driftsbudsjett (kostnader dekkes gjennom ansvarlig virksomhet eventuelt  

          i et samarbeid med andre virksomheter)   

0     = ingen kostnader        EM = Eksterne midler (tilsagn må foreligge før igangsetting)    

FHM = (Folkehelsemidler) bruk av årlig driftstilskudd fra Nordland Fylkeskommune  

 

Satsingsområde 1 : Fysisk aktivitet 

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Gjennom- 

føring   

1. Alle barn og unge i Sørfold 

bør være fysisk aktive 60 

minutter i løpet av dagen.   
- Jf. Eksisterende statlige  

  anbefalinger.  

Rektorene i grunnskolen   

Styrerne i barnehagen  

Foresatte  

 

     0 

 

 

 

 

Kontinuerlig  

 

2Aktiv skolevei    
-  Temamøte, FAU ved hver skole  

 

 - Utarbeide retningslinjer for  

    hver skole  

 

 

- Koordinere felles kommunale   

  retningslinjer  

 

Folkehelsekoordinator  

 

FAU ved hver skole 

 

 

 

Fagleder oppvekst  

     

  1000 FHM   

 

    0 

 

 

 

  

Vinter  

 

Innen ut- 

gangen av 

1.halvår  

 

Utgangen av  

2015 hvis 

behov  

3.Allsidige aktivitetstilbud,  

-  I løpet av Folkehelseuka  

-  Ei uke på høsten.  

 

 

Kulturkontoret 

Sørfold idrettsråd   

 

     

 5000 FHM 

 5000 FHM   

 

 

April  

Høst  

4.Frisk og rask  

Tilby foreldre og barn med 

overvektsproblematikk et 

veiledningsprogram om kosthold 

samt tilpasset treningstilbud.   

 

 

Helsesjefen  

     

   15000  

EM /FHM  

 

Ved behov  

  

 

 

 

 

 



Satsingsområde 2 : Kosthold   

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Gjennom- 

føring   

1.Implementere statlige retningslinjer for 

helsefremmende institusjoner i skolene og 

barnehagene i Sørfold.  

Dette inkluderer salg i skoletida som 

organiseres av elever /foresatte.   

Styrere /  

rektorer.   

        0 Innen 

utgangen av 

2015.   

2. Foreldreinformasjon   
- Kosthold som tema 1 gang pr. år lagt til   

  foreldremøter i barnehagene og skolene.   

- Det skal legges fokus på sunne matpakker i  

  skolen.  

Helsesøster i 

samråd med 

rektor.  

   6000  

   FHM   

 Sammen 

med FAU  

 

Satsingsområde 3 : Rusforebyggende arbeid.  

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Gjennom

-føring   

1.Rusmiddelbetatt, kommunestyret  

- en gang i kommunestyre-perioden. 

 

Ordfører 0 Vår 

2015 

2.Spørreundersøkelser ANT (alkohol-, 

narkotika og tobakk) ved hver skole for 7. – 

10.kl.trinn.   

 -Skaffe til veie kunnskaper / fakta om elevenes  

  holdninger og bruk 

Rektorene  0  Årlig  

3.Spørreundersøkelsen UNGdata.  

Anonym, nasjonal ungdomsundersøkelse for å 

kartlegge ungdommens levekår.  

Helsesøster  DB   Hvert 3.år 

Neste  

vår 2016  

 

4.`Det er mitt valg`. 

Gjennomføre programmet ved alle skolene i 

Sørfold for å bedre psykisk helse /rusforebygging. 

 

Rektorene 0  Årlig 

5.Besøk av politiet ved skolene  

Informasjon om illegale rusmidler, nettvett ev. 

andre aktuelle tema som skolene og politiet 

bestemmer.  

Rektorene 0  Hvert år.   

6.Barn som pårørende.  Det skal lages en 

plan/rutinebeskrivelse for Sørfold kommune 

ST (Samarbeids-

team barn/ unge) 

0  Vår 2015 

 

7.Møte mellom politiet og kommunens 

samarbeidsteam.  

Folkehelse-

koordinator 

 

0  Årlig 

8.Alkoholfrie soner rundt barn/ unge,  

Jfr. Ruspolitisk handlingsplan 

 

Lag/ foreninger 

Foreldre   

0  Årlig 

 

 

 

 

 

http://www.determittvalg.no/media/Bro_a5_12_sider_web.pdf


Satsingsområde 4: Yrkesvalg og utdanning  

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Gjennom-

føring  

1.Lokal utdanningsmesse, rådhuset   

Målgruppe: for alle 10. klasseelevene. 

Nærings-sjef DB  Årlig tidlig  

vinter.  

2.Filmprosjekt, «Yrkes-/utdanningsvalg»  
Elevproduksjon, Straumen skole.  

Teamleder u-trinn 

Folkehelsekoordinator. 

30 000 Ferdig tid- 

lig vinter 

2016.  

3.Kommunal oversikt over arbeidssteder 

som tilbyr jobbskygge, utplassering og 

sommerjobb for elever i grunnskolen.    

Næringssjef i 

samarbeid med  

personal-sjef 

0  2015 

4.Temamøte, overgang grunnskole / 

videregående skole 

For elever i ungdomsskolen og deres 

foresatte (Leirfjorden skole.)    

Helsestasjon/ Folke- 

helsekoordinator  

2000 

FHM 

Vår 2015  

5. Sommerjobb for ungdom  

 

Personal  

 

215 000.  Årlig  

6. Utdanningsmesse Fauske og Saltdal  

Elever fra Sørfold skal ha muligheter for å 

delta.  

Næringssjef      Årlig  

 

Satsingsområde 5: Psykisk helse.  

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Gjennom-

føring  

1.Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  

- styrke samhandling mellom ulike kommunal  

  instanser for å forebygge og gi best mulig  

  bistand til voldsutsatte. 

NAV    O   Innen 

utgangen   

av 2015.   

2.Informasjon om det kommunale barnevernet  

- årlig besøk av barnevernet for alle 4. og 8.  

  klasser i kommunen.  

Barnevernleder   0  Vår  

2015 /  

Deretter 

årlig  

 3.`Steg for steg` 
  Gjennomføre programmet for utvikling av  

  barns sosiale kompetanse  

Barnehage-

styrerne  

0  Årlig 

4. Aktivitetstiltak, barn/unge med særskilte 

behov Gårdsferie og sommerleir   

NAV  DB/ EM   Årlig  

5.”Aktiv sommer” for unge med særskilte  

     behov. 

Aktivitet/arbeid for unge som ikke kan eller har 

rett på ordinær sommerjobb  

 

NAV  

 

DB/ EM  

 

 

Årlig 

6. Temamøte om nett-mobbing 

- Som eget temamøte ev. som del av annet 

foreldremøte. Fokusere på problemet, øke 

foreldrenes kompetanse og styrke 

grensesetterrollen.  

Fagleder  

oppvekst i 

samarbeid med   

politiet  

DB/EM  Årlig  

7. Kommunal organisering for 

konflikthåndtering.  

I samråd med politiet å etablere egen kommunal 

administrativ organisering for å løse konflikter av 

ikke-strafferettslige forhold i ungdomsmiljøet.   

Helsesøster i 

samarbeid med  

fagleder  

oppvekst.  

DB/EM  Vår 2015.  

http://www.prososial.no/index.php/steg-for-steg-mainmenu-29


8. Psykososialt miljø  

Foreldre skal gis opplæring i opplæringslovens § 

9a-3; det psykososiale miljøet, slik at de kjenner 

sine rettigheter og plikter i forhold til 

mobbeproblematikk.  

 

 Rektor  

kontaktlærere 

 

0 

Årlig  

 

Satsingsområde 6. Generell forebygging / andre tiltak.  

Tiltak  Ansvar  Kostnad  Tidsplan  

1.Foreldrestyrte aktiviteter for barn 

- Motivere og støtte opp om igangsetting av  

   foreldrestyrte tiltak (hobby / praktiske  

   ferdigheter, friluft) 

Foreldrene  

 

 

 

 

Kulturmidler 

etter behov  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Familieveiledningsprogram ICDP – kurs 

for samtlige ansatte i barnehagene i Sørfold.  

1. gruppe : 1.halvår 2015.  

2. gruppe:  2.halvår 2015 

Helse-søster Kr. 30 000 pr. 

halvår  

 

 

 

  2015 

3. Familieveiledningsprogram ICDP-kurs 

for ansatte i grunnskolen  

Forslag om igangsetting fremmes for politisk 

behandling/rullering tiltaksplan høsten 2015.   

Helsesøster 

/ fagleder 

oppvekst   

Avklares 

seinere  

Fra vår  

2016. 

 


