
 

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 valgt ut følgende resultatområder og tiltak:  

    Resultatområde Helsefremmende barnehager og skoler  

Tiltak  Resultatmål  Bruk av 

tilskudd  

1.1.Statusrapport  

(I henhold til anbefalte 

kriterier for helsefremmende 

barnehager)  

 

Straumen barnehage og Nordsia 

oppvekstsenter skal innen utgangen av 

2018 ha utarbeidet statusrapport  

0  

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  

1.3. Prosjekt, Samspill, helse 

og livsglede 

Etablere tilbud i Røsvik (samarbeid 

mellom kulturskolen, Løkta barnehage 

og Sørfold sykehjem  

Kr. 7 000  

(utstyr)  

1.4. Foreldresamarbeid  

 

Opprette og sørge for at FAU – 

skolemiljøutvalg og SU ved hver skole 

fungerer  

 

Kr. 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. 

Kr. 0  

1.6. Premiering, 

helsefremmende skole.  

Gave,elevrådet Røsvik skole,oppnådd 

status som helsefremmende skole 

Kr. 5 000  

(utstyr)  

 

    Resultatområde Bo- og nærmiljø   

Tiltak  Resultatmål  Bruk av 

tilskudd  

2.1. Etablering av 

utstyrssentral  

Innen utgangen av 2018 ha etablert og 

fått i gang utleie av gratis aktivitets-

utstyr. (Kostnad kr. 208 000, finansiert 

av BUFDIR og kommunale fondsmidler)  

0  

2.2. Opprusting av sti for 

Straumen-elva.  

Innen utgangen av året ha utbedret sti til 

skjeltersjåg / fiskeplass tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. (rullestolstandard)   

Kr. 10 000 

(utstyr)   

 

 



 

    Resultatområde Barn og ungdom   

Tiltak  Resultatmål  Bruk av 

tilskudd  

5.1. Tilbake til livet  

 

 

Gjennomføre foredrag med Simen 

Almås i rådhus-salen for samtlige 

ungdomsskoleelever. (Verdensdagen for 

psykisk helse.)  Samarbeid med Mental 

Helse Sørfold.   

Kr.  7 000 

5.2. Tilbake til livet  Kveldsforedrag med Simen Almås i 

rådhus-salen for samtlige 

ungdomsskoleelever. (Verdensdagen for 

psykisk helse.)  Samarbeid med 

Fagforbundet Sørfold.    

Kr. 8 000 

5.2. Ungdommens 

aktivitetsdag  

Gjennomføre aktivitetsdag/ turnering + 

ungdomsfest for ungdomsskole-elevene i 

Sørfoldhallen. (Skolene i samarbeid med 

kulturkontoret og Sørfold ungdomsråd.)    

Kr. 20 000  

 

   Resultatområde Alderdom  

Tiltak  Resultatmål  Bruk av 

tilskudd  

7.1. Kick-offsamling + ev.  

fagsamling / 

kompetanseheving, ansatte i 

omsorgs-sektoren 

Samtlige ansatte ved institusjons-

kjøkkener i Sørfold samt deres ledere 

skal innen utgangen av 2018 være kjent 

med nasjonale kostråd.  

Dette for implementering i tilbereding av 

mat til beboere i institusjon og åpen 

omsorg.  

Kr. 25 000 

 

 

 


