


Utfordringer / bakgrunn:
16 % av ungdomsskoleelever i Sørfold har vært tydelig beruset en eller flere ganger det siste 
året. (Ungdata 2019)

23% av ungdomsskoleelever i Sørfold er mye plaget av depressive symptomer (Ungdata 2019)

33% av ungdomsskoleelever i Sørfold er mye plaget av ensomhet (Ungdata 2019)

43% av jentene og 36% av guttene i ungdomsskolen i Sørfold gruer seg ofte til å gå på skolen 
(Ungdata 2019)

Bare 42% av jentene i ungdomsskolen tror at de vil få et godt og lykkelig liv. (Ungdata 2019)

Bare 51% av ungdommene i Sørfold er fornøyd med sitt lokalmiljø. (Ungdata 2019)

Skole/Hjem samarbeidet ved Straumen skole har stort forbedringspotensiale.



Program for folkehelsearbeid i kommunene:
Satsingen "Program for folkehelsearbeid i kommunene" er et samarbeid mellom KS, 
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til 
en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, 
og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene inviteres til 
å se på eget utfordringsbilde og på bakgrunn av det utvikle eller sette inn nye tiltak der hvor 
behovene melder seg. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny 
kunnskap.

Det er etablert en tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene. 
Fylkeskommunen søker midler gjennom tilskuddsordningen, og forvalter tildelte midler til 
gjennomføring av lokale tiltak i kommunene.

Før 2020 – 5 kommuner er programkommune i Nordland

Opptak 2020 – 2 kommuner (Sørfold og Brønnøy)



Program for folkehelsearbeid i kommunene:
KRITERIER:

Primær målgruppe for satsningen skal være barn og unge mellom 0-24 år.

Tiltakene skal ta utgangspunkt i den enkelte kommunes eget oversiktsdokument, målsettinger og planer.

Tiltakene skal bidra til å integrere psykisk helse og rusforebyggende innsats som en del av det lokale 
folkehelsearbeidet i kommunen.

Tiltakene skal bidra til å redusere sosial ulikhet innenfor psykisk helse og utenforskap.

Søknad om deltakelse må inneholde en plan som sikrer medvirkning fra ungdom.

Søker forplikter seg til erfarings- og kunnskapsdeling.

Tiltak skal utvikles på bakgrunn av etablert kunnskap, innovasjon og forskning

Helsefremmende elementer som bidrar til å styrke positive påvirkningsfaktorer skal vektlegges.

Tiltak skal bidra inn i det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen.

Søknad legger til rette for praksisnær forskning og evaluering innenfor folkehelsearbeid i samarbeid med 
forsknings- og/eller kompetansemiljøer.



Program for folkehelsearbeid i kommunene:
RÅD I VEILEDNINGEN:

- Avgrense (Målsetninger, nedslagsfelt og tiltaksomfang)

- Fokusere på utenforskap og rusforebygging.

- Ta utgangspunkt i VÅRE konkrete utfordringer.

- Bygge på VÅRE forutsetninger, kunnskaper, ressurser og personell.

- Jobbe strategisk med forankring og eierskap.



Utenforskap = Negativ læring

PROBLEM 

Styrt av
PRESS OG KAMP

UTAGERE ELLER 
INNAGERE?

Problemfokusert og kritisk kommunikasjon
Utrygge relasjoner
Resultat og konsekvensorientert
Låst ferdigdefinert prosess (Hvis vi ikke?)
Problemfokus
Negative følelser (stress, frykt, utenfor, ikke god nok, oppgitt)

Skulking, vold, rus, mobbing,  
aggresjon, hærverk, selvskading, 
spiseforstyrrelser, skolevegring, 
sykdom (psykisk og fysisk) osv

skoleresultater

kroppspress
motepress

sosiale medier relasjonsstress
tidsstress

prestasjonskrav

statuspress

Enkeltindivid 
Samfunn



Positiv læring:

PROBLEM 

Styrt av
UNDRING OG 
FELLESSKAP 

LØSNING, 
MESTRING, «TÅLER» 

PRESS BEDRE 

Konstruktiv og vennlig kommunikasjon
Trygge relasjoner
Prosessorientert 
Åpen, søkende, kreativ prosess (Hva om?)
Mulighetsfokus
Gode følelser (lyst, glede, stolthet, tilhørighet, nyskjærrighet)

Enkeltindivid 
Samfunn



De 3 rommene:

Konstruktiv og vennlig kommunikasjon
Trygge relasjoner

For å skape trygge og sammenhengende rammer for en 
oppvekst er det avgjørende at disse 3 rommene henger 
sammen, går over i hverandre, støtter hverandre og 
kommuniserer med hverandre på en god, tillitsfull og 
konstruktiv måte.



Hovedmål:

Forebygge utenforskap og rus blant ungdom i Sørfold gjennom å ta i bruk skolen som arene for 
aktivitet og fellesskap.

Vi skal holde våre unge «Heilt innafor» ved å bygge fellesskap gjennom aktivitet.
Gjennom dette prosjektet skal vi skape best mulig sammenheng mellom disse 3 rommene for alle 
elever ved Straumen skole. Vi skal åpne opp skolen for aktivitet, venner og familie på kveldstid.
Vi skal bruke aktivitetsglede, kreativitet, bevegelse, lyst og rekreasjon til å skape masse gode 
følelser og gode relasjoner mellom disse tre rommene. På den måten vil trygghet, tillit og 
samhørighet bli grunnfølelser hos de voksne som omgir barnet/ungdommen. Disse følelsene vil i 
sin tur prege barnets/ungdommens følelser for seg selv og omgivelsene og i neste omgang måten 
barnet/ungdommen agerer på. 



Delmål 1:

Relasjonsbyggende kommunikasjon mellom skole, familie og fritid. 

Vi skal holde våre unge «Heilt innafor» ved å bygge god, tillitsfull og konstruktiv kommunikasjon.
Vi skal jobbe på systematisk med at kommunikasjonen mellom rommene er god, tillitsfull og 
konstruktiv og veilede ungene/ungdommene, foreldre, lærere, aktivitetsledere og andre slik at 
deres kommunikasjon og omtale av hverandre og seg selv gradvis blir bedre og bedre. 



Delmål 2:

Mer mestring og medvirkning hos barn og ungdom i Sørfold.

Vi skal holde våre unge «Heilt innafor» ved bygge opp de unges selvfølelse, ressursfokus og 
medvirkning. Vi skal jobbe systematisk med å styrke barnas/ungdommenes evne til å være en 
ressurs for seg selv og for andre, og veilede dem mot å stadig bli bedre på å medvirke i planlegging 
og gjennomføring av aktiviteter.



Delmål 3:

Sosial utjevning på skolen og i fritiden.

Alle aktiviteter skal være gratis eller svært billige og delta på. 

Vi skal også avholde gratis skolefrokost 2 ganger i uka til alle elever og ansatte. Både for å gi alle en 
god og næringsrik start på dagen, men også som et tiltak som bygger fellesskap og sterke, trygge 
relasjoner.    NB!  Dette tiltaket må økonomiavklares.



Prosjektleder:
Når man skal bygge samhold er «likeverd» et svært viktig stikkord. Alle de 3 rommene må være like 
viktig. Like mye involvert. Like mye inkludert. Og ingen av disse 3 skal gis noen «Sjefsrolle» eller 
«pådriverrolle».For å oppnå dette er det viktig at prosjektet har en helt uavhengig og frittgående 
prosjektleder som ikke er særskilt knyttet til noen av de 3 rommene.

Prosjektlederen skal fungere som en overordnet koordinator for aktivitetene som foregår på 
kveldstid.

Prosjektlederen skal legge til rette for at arbeidet med kommunikasjonen mellom rommene 
kvalitetssikres og dokumenteres.

Prosjektlederen skal legge til rette for at arbeider med barnas/ungdommenes medvirkning i 
planlegging og gjennomføring av aktivitet kvalitetssikres og dokumenteres.

Prosjektleder skal ha ansvar for budsjett og regnskap for prosjektet.

Prosjektlederen skal være kontaktperson for kompetansemiljøet som følger prosjektet og ha ansvar 
for rapportering til tilskuddsgiver.



Straumen skole som nærmiljøarena:
Vi ønsker at elevene og foreldrene deres virkelig skal føle at de «eier» skolen. At skolen er viktig 
som møteplass og at det er trivelig å være der og at det er et sted hvor man kan by på seg selv og få 
lov å være en ressurs.

Vi skal fylle skolen med aktivitet på kveldstid og i helgene. Elevene og foreldrene selv skal komme 
med forslag og ønsker til aktivitet. Det kan også være slik at lag og foreninger, lokale bedrifter og 
privatpersoner kan tilby en aktivitet for kortere eller lengre tid som de tar med seg inn på skolen. 
Hvilke aktiviteter som tilbys er ikke det viktigste, men det er viktig at aktiviteten hjelper oss med å 
nå målet om samhørighet, fellesskap, trygghet og tillit. 

Det kan også være slik at dersom elever ønsker seg aktiviteter som ingen i rommene har ressurser 
eller kunnskap til å tilby skal det være ressurser til at prosjektet kan leie inn instruktør/veileder. All 
interesse og lidenskap starter gjennom å prøve noe nytt. Denne prøvingen er viktig for at 
ungdomsmiljøer skal være dynamiske, utviklende og spennende.



Straumen skole som nærmiljøarena:
3 viktige prinsipper skal gjelde:

1. Alle skal få være med og ingen skal ekskluderes. Vi skal med andre ord strekke oss svært langt 
for å legge til rette for at alle kan delta.

2. Det skal være gratis eller svært billig å delta slik at ingen skal være ekskludert på av økonomiske 
grunner.

3. I aktivitetene skal vi ikke ha fokus på prestasjoner, resultater og feil/avvik. Vi skal fokusere på 
verdier som innsats, deltakelse, vennlighet, hjelpsomhet, ansvarlighet, positivitet, empati, glede 
osv.

Positiv læring og innsats som barna/ungdommene har under fritidsaktivitetene skal systematisk 
deles med barnas/ungdommenes lærere og foreldre. Gjennom dette prosjektet skal lærere og 
andre ansatte ved skolen skal få flere verktøy og flere støttespillere i det skolefaglige arbeidet 
med enkeltelever og med klassemiljøer slik at skolemiljøet dermed som helhet skal bli bedre.



Familie og lokalsamfunn som ressurs:
Foreldre og familie er en svært variert gruppe som spriker i alle retninger når det gjelder det meste. 
Det gjelder å gjøre denne variasjonen til en ressurs når vi skal lage en variert aktivitetsplattform for 
elevene.  «Hva kan du bidra med?» og «Hva kan du lære bort til andre?» er to svært viktige 
spørsmål fordi alle har ressurser og kunnskaper på et eller annet område.
Foreldre er dessuten eksperten på sitt/sine barn. Det er viktig for samarbeidet at foreldre får bruke 
denne spisskompetansen. Gjennom oppveksten til barna møter foreldre ofte helsepersonell, 
pedagoger, aktivitetsledere mv som er autoriteter på sitt felt. I disse møtene med fagautoriteter 
kan de oppstå en underlegenhet i foreldrene som ikke gavner foreldrerollen og samarbeidet 
mellom de 3 rommene. Tillit og trygghet gjennom god og konstruktiv kommunikasjon er igjen 
viktige stikkord.

Frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet for øvrig er også viktige samarbeidspartnere i dette 
viktige fellesløftet for bygda og for framtiden. 

Hva kan DU bidra med?
Hva kan DU lære bort til andre?



Budsjett / Finansiering:
2020 2021 2022 2023

UTGIFTER 

Prosjektering 20000

Prosjektleder 100% fra 1. aug 2020 280000 680000 700000 720000

Leie aktivitetsledere 30000 60000 30000 60000

Aktivitetsmateriell 20000 40000 40000 40000

Skolefrokost 2 ganger i uka 70000 140000 140000 140000

Oppfølging prosjektleder / prosjektgruppa 10000 20000 20000 20000

Lokaler (inkl. reinhold, strøm og vedlikehold) 300000 600000 600000 600000

Totalsum omsøkte/budsjetterte utgifter 730000 1540000 1530000 1580000

INNTEKTER

Kommunalt driftsbudsjett 330000 620000 620000 620000

Tilskuddsbeløp bevilget 360000

Tilskuddsbeløp stipulert bevilget 757000 840000 860000

Totaltsum inntekter 690000 1377000 1460000 1480000

Budsjettdekning -40000 -163000 -70000 -100000

Budsjettdekning uten skolefrokost 30000 -23000 70000 40000



Prosjektstyring:

Prosjektgruppe:
Prosjektleder (sekretærfunksjon i gruppa)
Leder for elevrådet ved Straumen skole
Leder for FAU ved Straumen skole
Rektor ved Straumen skole
Helsesykepleier ved Straumen skole
Folkehelsekoordinator

Eksterne veiledere:
Rådgivere ved Nordland Fylkeskommune
Forskning/kompetansemiljø.



Prosjektgjennomføring:
Våren 2020: 
Prosjektere ferdig prosjektet og til å tilsette prosjektleder. Det skal være en åpen og ekstern tilsettingsprosess 
der vi leter etter svært spesifikke kunnskaper og ferdigheter innen nettverksbygging, kommunikasjon og 
erfaring med praktisk ungdomsarbeid og prosjektledelse. 

Knytte til oss et forskningsmiljø som kan følge prosjektet og hjelpe oss å måle våre resultater underveis og etter 
endt prosjekt. 

Prosjektet og forarbeidene skal deles med alle elvene og alle foreldremøtene på skola, og elever og foreldre 
skal inviteres/utfordres med til å delta. Prosjektet og forarbeidene skal også deles med alle ansatte på skolen. 

Det skal gjøres et metodevalg for relasjonsbyggende kommunikasjon. Vi skal gjennomføre noen helt enkle 
læringssekvenser med alle voksne som skal være tilknyttet prosjektet slik at vi kvalitetssikrer deres 
kommunikasjon. Vi skal utarbeide en enkel ensides «Snakke-plakat» som både voksne og unger/ungdommer 
skal få et nært forhold til. 

Høsten 2020:
Det igangsettes åpen skole med fritidsaktiviteter på ettermiddag/kveld. 



Evaluering / resultater:

.

NÅSITUASJON MÅL FOR UNGDATA 2022

26% av elevene har skulket. 10% eller mindre har skulket.

52% av elevene er fornøyd med skolen. 80% eller mer er fornøyd med skolen.

91% av gutter og 75% jenter trives på skolen. 100% av elevene skal trives på skolen.

51% av elevene er fornøyd med lokalmiljøet. 80% eller mer er fornøyd med lokalmiljøet.

23% av elevene er plaget av depressive symptomer. 5% eller mindre er plaget av depressive symptomer.

33% av elevene er plaget av ensomhet. 10% eller mindre er plaget av ensomhet.

79% av guttene og 42% av jentene har tro på framtiden. 90% eller mer av både gutter og jenter skal ha tro på 
framtiden.

11% av elevene blir mobbet/plaget. 0% av elevene blir mobbet/plaget.

7% av elevene snuser og 6% røyker. 0% av elevene snuser/røyker.

16 % av elevene har vært synlig beruset. 0% av elevene har vært synlig beruset.

59% av elevene er med på organisert aktivitet. 80% eller mer av elevene er med på organisert aktivitet.



Hvis vi når målet………

Hva vil det ha å si for:

- Den enkelte elevens trivsel og helse?
- Klassemiljøet i den enkelte klassen?
- Læringen som elevene får på skolen?
- Fellesskapet ved Straumen skole?
- Straumen skole som arbeidsplass?
- Straumen som lokalsamfunn?
- Fellesskapsfølelsen og trivselen på Straumen og i Sørfold?
- Ungdommenes ønske om å flytte hjem til Sørfold etter endt utdannelse?
- Videre liv og utvikling for vår kommune Sørfold?


