
 

 

Revidert tiltaksplan, helsefremmende arbeid 2018.  

 

Sørfold kommune har gjennom vedtak i kommunestyret 26.04.2018 inngått 

samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune for perioden 2018 – 

2020. I henhold til dette skal Sørfold kommune arbeide målrettet og systematisk for å 

oppnå resultatmålene i avtalen og Sørfold kommune vil bruke lønnstilskudd fra 

fylkeskommunen til del-finansiering av stilling som folkehelsekoordinator.  

     Sørfold kommune har i 2018 gjennomført følgende resultatområder og tiltak:  

 

    Resultatområde Helsefremmende barnehager og skoler  

Tiltak  Resultatmål  Omsøkt 

tilskudd  

Brukt 

tilskudd 

1.1. Helsefremmende 

barnehager  

 

Straumen barnehage og Nordsia 

oppvekstsenter skal innen utgangen 

av 2018 ha utarbeidet statusrapport.   

 

Kompetanseheving ansatte i 

barnehagene. Kurs «Grønne tanker 

– glade barn» 

 

0   

 

 

 

 

40 000 

 

1.2. Tverrfaglige team ved 

hver barnehage.  

 

 

I løpet av høst 2018 ha avholdt 2 

møter i hver barnehage med PPT- 

helse-stasjon og barnevern 

(forebyggende /tiltaksrettet 

perspektiv. 

 

0  0 

1.3. Prosjekt, Samspill, 

helse og livsglede *) 

Etablere tilbud i Røsvik (samarbeid 

mellom kulturskolen, Løkta 

barnehage og Sørfold sykehjem  

7 000  

(utstyr)  

6000 

(utstyr) 

1.4. Foreldresamarbeid  

 

Opprette og sørge for at FAU – 

skolemiljøutvalg og SU ved hver 

skole fungerer  

 

0  0 

1.5. Tverrfaglige team ved 

hver skole  

I løpet av høst 2018 ha avholdt 2 

møter i hver skole med PPT- helse-

stasjon og barnevern (forebyggende 

/tiltaksrettet perspektiv. 

 

0  0 

1.6. Helsefremmende 

skole.  

Gave til elevrådet Røsvik skole, 

oppnådd status som 

helsefremmende skole 

 

Kurs for ansatte ved Nordsia 

Oppvekstsenter v/Salten Friluftsråd 

 

5 000  

 

 

 

0 

5000 

 

 

 

0 



 

    Resultatområde Bo- og nærmiljø   

Tiltak  Resultatmål  Omsøkt 

tilskudd  

Brukt 

tilskudd 

2.1. Etablering av 

utstyrssentral  

Innen utgangen av mars 2019 ha 

etablert og fått i gang utleie av 

gratis aktivitets-utstyr. (Kostnad kr. 

208 000, finansiert av BUFDIR og 

kommunale fondsmidler)  

 

0  0 

 

2.2 Premier til trimkasser 

i turstier. 

Kassene driftes av frivillige 

organisasjoner. 

0 4 000 

 

 

 

    Resultatområde Barn og ungdom   

Tiltak  Resultatmål  Omsøkt 

tilskudd  

Brukt 

tilskudd 

5.1. Tilbake til livet  

 

 

Gjennomføre foredrag med Simen 

Almås på Straumen skole for 

samtlige ungdomsskoleelever i hele 

kommunen. (Verdensdagen for 

psykisk helse.)  Samarbeid med 

Mental Helse Sørfold.  

Busstransport fra Røsvik. 

Gjennomført 5. oktober 2018. 

 

7 000 16 000 

5.2. Ungdommens 

aktivitetsdag  

Gjennomføre aktivitetsdag med 

klatring, bowling og matlagning, 

for ungdomsskole-elevene (Skolene 

i samarbeid med kulturkontoret og 

Sørfold ungdomsråd.)   Klatring og 

bowling i hall på Fauske, 

matlagning og sosialt i kantinen, 

Rådhuset.  

 

20 000 15000 

5.3. Yrkesorienterende 

messe 

Forebygging drop-out fra 

videregående skole. VGS og 

næringslivet i regionen gjestet 

Sørfold med presentasjon av sine 

tilbud for utdanning og jobb. 

  

0 14 000 

 

 

 

 



 

   Resultatområde Alderdom  

Tiltak  Resultatmål  Omsøkt 

tilskudd 

Brukt 

tilskudd 

7.1. Prosjekt, Samspill, 

helse og livsglede *) 

Videreutvikle aktivitetstilbud for 

eldre på institusjon (samarbeid 

mellom kulturskolen, Straumen 

barnehage, Sørfold eldresenter  

Løkta barnehage og Sørfold 

sykehjem) Innkjøp av klangstaver 

og rytmeinstrumenter.. 

0 5000 

(utstyr) 

 

 

*) Prosjekt Samspill, helse og livsglede er et samarbeidsprosjekt mellom omsorgstjenesten, 

barnehagene og kulturskolen i Sørfold kommune. Fra høsten 2018 omfatter samarbeidet også 

frivillig sektor. 

Prosjektet ble startet i mars 2018 på Straumen, og er utvidet til også å omfatte Røsvik fra 

høsten 2018. Der får seniorene i torsdagsklubben på samfunnshuset besøk annenhver uke, og de 

andre ukene legges aktiviteten til Sørfold sykehjem. 

Hver samling starter med at en musiker/lærer i kulturskolen besøker barnehagen, der han 

synger og spiller sammen med barna. Deretter går de til institusjonen, der beboere og 

barnehagebarn deltar i sang og bevegelse, ledet av pianisten med hjelp av de ansatte. 

Prosjektet handler om gjensidighet og deltakelse. De er ikke der for å underholde eller opptre. Med 

sangen møtes de på felles grunn, alle er med og ingen er tilskuere når barn og eldre møtes. 

 

 

 

 

 

Straumen, 15. november 2018 

Sylvi Katrin Brandsæther   Bente Braaten 

Folkehelsekoordinator    kultursjef 


