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Til alle foreldre ved Straumen skole: 
 
 
Fra høsten 2020 vil Sørfold kommune starte opp prosjektet «Heilt innafor».  
Sørfold kommune har blitt opptatt som programkommune i den statlige satsningen «Program for 
folkehelsearbeid i kommunene». Kommunens prosjektsøknad har utløst 2,8 mill. kroner som i en 4-
årig prosjektperiode skal brukes til å forebygge utenforskap og rus blant våre unge på Straumen og i 
Sørfold gjennom å bruke Straumen skole som arena for aktivitet og fellesskap.   
Straumen og Straumen skole skal gjennom prosjektet være en metodeutvikler som blir evaluert og 
veiledet av eksterne kompetansemiljøer underveis, og vi skal levere en «kokebok» til bruk for andre 
kommuner som ønsker å ta i bruk den samme oppskriften. 
 
Målet er å skape trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt samhandling, 
relasjonsbyggende aktivitet og trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom skole, hjem og fritid. 
Konkret skal skolen fremmes som en nærmiljøarena for innbyggerne, og prosjektet «Heilt innafor» 
skal være et nav for en stor, felles innsats for et bedre oppvekstmiljø for våre unger her i Sørfold. 
 
På grunn av smittevernreglene vi har hatt denne våren har vi ikke hatt anledning til å samle 
foreldrene ved skolen for å legge fram prosjektet på en skikkelig måte. Dette vil vi gjennomføre så 
snart skolen startet til høsten. Vi føler imidlertid et det er veldig viktig å komme ut med informasjon 
til alle foreldrene nå før ferien slik at dere og deres barn er informert om hva som skal skje på skolen 
til høsten.  
 
 
 

Målsetningene for  ”Heilt Innafor”: 
 

 
 
Hjem – Skole – Fritid – De 3 rommene som sammen utgjør arena for en oppvekst. 
 
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. 
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Hovedmålsetning: 
 
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 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 1 gang 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.  
 

 
Prosjektleder: 
 
Det skal ansettes prosjektleder i 100% stilling som «flytter inn» på skolen med eget kontor i 
aktivitetsfløya. Prosjektleders hovedoppgave blir å koordinere aktivitetene og å kvalitetssikre 
kommunikasjonen mellom de 3 rommene og kvalitetssikre medvirkning fra elevene. Prosjektleder 
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skal også være sekretær for prosjektets styrings- og ressursgruppe. Prosjektlederes skal jobbe delvis 
på dagtid og delvis på ettermiddag/kveld mens aktivitetene pågår. 
Prosjektlederen er organisatorisk underlagt Kulturenheten i kommunen for å sikre god kontakt med 
frivillige lag og foreninger, kulturskole og andre aktivitetstilbydere. Prosjektlederen vil derfor også 
ved behov ha tilgang på kontorplass på Kulturkontoret.  
I tillegg til prosjektlederlønn skal prosjektmidlene i hovedsak brukes til aktivitetsmateriell, innleie av 
instruktører og skolefrokost en dag i uka.  
 
 

Prosjektgruppe: 
 
Prosjektet skal ha ei styrings- og ressursgruppe som består av prosjektets eiere og noen 
ressurspersoner fra kommuneadministrasjonen.  

• FAU sin representant. 

• Elevrådet sin representant 

• Rektor ved Straumen skole 

• Helsesykepleier ved Straumen skole 

• Folkehelsekoordinator 
 
 
 

Straumen skole som nærmiljøarena: 
 
Vi ønsker å ta i bruk potensialet som finnes i lokalene på Straumen skole og som kan gjøre skolen til 
et aktivitetshus for Straumen og en trivelig og koselig møteplass for barn, ungdommer, foreldre og 
andre. Vi ønsker at elevene og foreldrene 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. 
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Vi skal sammen fylle skolen med aktivitet på kveldstid og i helgene. Vi skal ta i bruk mangfoldet av 
fasiliteter som er inne på skolen og på uteområdene. I tillegg til Hallen, treningsrom og kantina som 
allerede er i bruk utenom skoletid skal vi også bruke sløydsal, musikkrom, håndtverksal, 
formingsrom, skolekjøkken, grillhus, ballbinge, musikkbinge, skogen osv.  
 
Elevene og foreldrene selv skal komme med forslag og ønsker til aktivitet. Foreldrene skal selvfølgelig 
ha en hovedrolle i dette, men 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 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 barne- og 
ungdomsmiljøer skal være dynamiske, utviklende og spennende. 
 
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. 
Støttende, konstruktiv og tillitsfull kommunikasjon er svært viktig. 
 
 
 

Hva kan du bidra med? 
 
Terskelen for å bidra som aktivitør er svært, svært lav. Alt du trenger å gjøre er å spørre deg selv: 
Hva kan jeg som jeg kan lære bort til en gruppe barn eller ungdommer. 
Det kan være hvilken som helst aktivitet og du trenger absolutt ikke være noen ekspert. Det er viktig 
å huske at aktiviteten i seg selv ikke nødvendigvis er det viktigste, men at aktiviteten er en arena for å 
bygge fellesskap, mestring og trivsel.  
 
Her kommer noen aktivitetstema for å gi deg litt inspirasjon: 
 

• Idrett eller andre former for fysisk aktivitet.  

• Musikk, sang, lek, dans, drama, maske/sminke. 

• Friluftsliv, jakt, fiske, naturbruk, havbruk, hagebruk, jordbruk, høsting. 
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• Hund, hest, kjæledyr, husdyr. 

• Litteratur, skriving, foto, kunst, maling, forming. 

• Koke, steke, bake. 

• Håndarbeid, sløyd, design og redesign. 

• Bygg, konstruksjon, mekanikk, motor. 

• Elektronikk, IT, film, bilde, regi. 

• Kortspill, sjakk, biljard, dart og andre spill. 

• Mye, mye mer. 
 
 
Du velger selv hva du ønsker å bidra med og i hvilket omfang du ønsker å bidra. Det kan være en 
aktivitet, en ettermiddag, en gang. Det kan også være for periode på noen uker, eller for hele 
skoleåret. Husk at alle slike bidrag er like viktig. Mange ganger er det den ene gangen hvor et barn får 
prøve og mestre som gjør at en stor og viktig interesse blir født. 
 
Dersom du har noe du ønsker å bidra med sender du nå en mail til kommunens 
folkehelsekoordinator Sylvi. Sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no    
Fra høsten av kan du sende slik mail eller ringe til prosjektleder. 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
 
 
 

Hva skjer videre? 
 
I løpet av de neste to ukene vil vi ansette den som skal være prosjektleder. 
Når skolen starter til høsten skal vi snarest samle foreldrene for å informere om prosjektet. 
Vi skal også ha møter med elevene. 
Foreldrene via FAU skal velge sin representant til prosjektgruppa og gruppa vil møtes så snart vi har 
FAU-representant og elevrådsrepresentant klar. 
Vi vil starte opp med aktivitetene på kveldstid så snart som mulig. Vi forventer at aktivitetstilbudet 
må bygges opp over litt tid. 
 
 
Vi gleder oss til høsten og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende prosjektet. 
Dette blir artig, spennende og koselig å være en del av. 
 
 
 
Vi ønsker alle sammen velkommen heilt innafor. 
 
 
 
Rita Rektor 
Sissel Helsesykepleier 
Sylvi Folkehelsekoordinator. 
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