- Vedtatt av driftsutvalget, 22.05.18, sak 16/18
- vedtatt av kommunestyret, 19.06.18, sak 45/18

Tiltaksplan barn / unge 2018.
- Særskilte resultatområder og tiltak for helsefremmende og forebyggende arbeid
for barn og unge 2018.

`Tiltaksplan barn / unge`, utarbeides og rulleres årlig av Sørfold kommunes `Samarbeidsteam for
barn og unge`, et team sammensatt av helsesøster, familiehjelper, kommunepsykolog (fra 2018)
barnevernsleder, representant for oppvekst og folkehelsekoordinator.
Tiltaksplan for 2018 er forenklet ved at tiltak nedfelt og vedtatt i andre kommunale planer ikke er
implementert i planen. Dette bortsett fra tiltak 2.2.FAU – skolemiljøutvalg og SU ved hver skole,
som er lovpålagt gjennom Opplæringsloven og som pålegger virksomhetene å opprette og sørge
for at foresattes medvirkningsorgan fungerer.
Som tidligere år har Samarbeidsteamet i utarbeidinga valgt å fokusere på tiltak for helsefremmende barnehager og skoler. Dette for tidlig innsats og i tråd med Sørfold kommunes
forpliktelser i samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom Sørfold kommune og Nordland
fylkeskommune perioden 2018 – 2021 (vedtatt av kommunestyret 26.04.2018). Dette innebærer at
alle barnehagene i Sørfold kommune skal innen utgangen av 2019 oppfylle de nasjonalt anbefalte
kriteriene for en helsefremmende barnehage. I samme avtale har kommunen forpliktet seg at
samtlige skoler skal ha status som helsefremmende skoler innen utgangen av 2020.

Innsatsområde 1: Helsefremmende barnehager
Tiltak

Ansvar

Kostnad

1.1.Utarbeiding av statusrapport
Straumen barnehage og Nordsia oppvekstsenter

Styrere

Ingen

3.1. Tverrfaglige team ved hver barnehage.
Jevnlige, planlagte møter med barnehage-PPThelsestasjon og barnevern med forebyggende og
tiltaksrettet perspektiv

Styrer

Ingen

Gjennomføring
Innen
utgangen
av 2018

4 faste
møter i året
ved hver
virksomhet

Kommentar pkt. 1.1:
Røsvik barnehage, Løkta ble sertifisert som helsefremmende barnehage i 2016 og bruker anbefalt
kriteriesett som kvalitetssikrings-verktøy.

Innsatsområde 2: Helsefremmende skoler
Tiltak

Ansvar

Kostnad

Gjennomføring
2.1. Utarbeiding av statusrapport Straumen skole
Rektorer Ingen
Innen
og Nordsia oppvekstsenter
utgangen
av 2019
2.2. FAU – skolemiljøutvalg og SU ved hver skole
Rektorer Ingen
Innen
Jf. Opplæringslovens bestemmelser om å opprette og
utgangen
sørge for at foresattes medvirkningsorgan fungerer.
av 2018
2.3. Tverrfaglige team ved hver skole
Rektorer Ingen
4 faste
Jevnlige, planlagte møter med barnehage/ skole – PPTmøter i
helsestasjon – barnevern med forebyggende og
året hver
tiltaksrettet perspektiv
virksomhet
Kommentarer pkt. 2.1: Røsvik skole er sertifisert som helsefremmende skole i 2018 og bruker
anbefalt kriteriesett som kvalitetssikrings-verktøy.

Innsatsområde 3: Psykisk helse
Tiltak

Ansvar

Kostnad

3.1. Tilbake til livet
Foredrag m/ Simen Almås
Rådhussalen, samtlige
ungdomsskoleelever i anledning
Verdensdagen for psykisk helse

Folkehelsekoordinator i
samarbeid med Mental
Helse
Sørfold

Kr. 25 000
FHM
(Folkehelsemidler)

3.2. Div. arrangement i forbindelse
Folkehelsekoordinator
med Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med
Målgruppe: ungdomsskolene
rektorene.

Kr. 20 000
FHM
(Folkehelsemidler)

Gjennomføring
Oktober

08. –
12.10

Innsatsområde 4: Andre tiltak
Tiltak

Ansvar

Kostnad

4.1. Etablering av utstyrssentral
-for gratis utlån av aktivitetsutstyr
Finansiering:
Tilskudd fra BUFDIR: kr. 150 000
Fondsmidler Sørf.komm. kr. 58 000
4.2. Ungdommens aktivitetsdag
- Turnering i Sørfoldhallen
for kommunens ungdomsskoleelever
- Ungdomsfest i rådhussalen

Folkehelsekoodinator

Kr. 228 000

Folkehelsekoordinator/
kulturkontoret i
samarbeid med Sørfold
ungdomsråd

Kr. 25 000
FHM
(Folkehelsemidler)

FHM: Folkehelsemidler, tilskudd som Sørfold kommune mottar i 2018 gjennom
samarbeidsavtale om folkehelsehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune.

Gjennomføring
Høst -18.

En fredag i
november

