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Innledning 
Dette dokumentet presenterer Steigens handlingsplan for folkehelsearbeid 2015. Tiltakene i 

handlingsplanen tar utgangspunkt i forpliktelsene, resultatområdene og resultatmålene i samar-

beidsavtalen mellom Steigen kommune og Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet.  

Rammer og føringer 

Lov om folkehelsearbeid (LOV 2011-06-24 nr. 29) trådte i kraft 1. januar 2012. Etter § 4 annet 

ledd skal kommunen fremme folkehelse i de oppgaver og med de virkemidler kommunen er til-

lagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Etter § 7 annet ledd 

skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Det-

te kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakks-

bruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.  

Fylkestinget i Nordland har vedtatt «Handlingsplan for folkehelsearbeid 2013–2016» som beskri-

ver strategier og tiltak som anses som viktig å prioritere regionalt i Nordland.  

I desember 2012 ble «Strategisk folkehelseplan for Steigen kommune 2013–2015» vedtatt av 

kommunestyret. Den strategiske folkehelseplanen angir overordnede mål og strategier for Steigen 

kommunes folkehelsearbeid samt organisasjons- og styringsmodell for folkehelsearbeidet. I pla-

nen angis også fire prioriterte satsningsområder med delmål. Disse satsningsområdene og delmå-

lene ble i 2014 erstattet med nya prioriterte resultatområder og resultatmål gjennom ny folkehel-

seavtale med Fylkeskommunen.  

Steigen kommune har siden juni 2011 hatt en samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland 

fylkeskommune. I juni 2014 ble det inngått en ny folkehelseavtale med fylket. Formålet med avta-

len er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av pla-

ner, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet. I avtalen angis fem prioriterte resultatområder og 

resultatmål for Steigen kommune: 

 

1. Helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler 
a. Steigen kommune skal innen 2016 ha utviklet helsefremmende barnehager og hel-

sefremmende skoler gjennom implementering av anbefalte kriterier for disse hel-
sefremmende institusjoner. 

2. Tverrfaglig – tverrsektorielt samarbeid 
a. Folkehelserådet skal videreutvikles som tverrsektorielt og tverrfaglig rådgivnings-

organ og som pådriver og motivasjonsskaper i det kommunale folkehelsearbeid. 

b. Steigen familiesenter utvikles til et tverrfaglig samarbeid i forhold til oppvekst, 

helse, barnevern og NAV. Barnefattigdom gis særlig fokus og oppfølging 

3. Frisklivssentral 
a. Steigen kommune skal innen 2016 ha etablert frisklivssentral med innhold og til-

bud som anbefalt i Helsedirektoratets nasjonale veileder for etablering og drift av 

frisklivssentraler.  

4. Sosiale møteplasser 
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a. Innen 2016 er det etablert minst en ny møteplass eller et nytt aktivitetstilbud for 

gruppene eldre hjemmeboende, innvandrere, personer med psykiske og/eller rus-

problemer og personer med ulike former for kognitiv svikt. Kommunen samar-

beider med frivillig sektor om utvikling av disse tilbud. 

5. Kunnskapsgrunnlaget 
a. Steigen kommune skal innen utgangen av 2014 ha avklart organisering av over-

siktsarbeidet i kommunen og innen utgangen av 2015 ha utarbeidet skriftlig over-

sikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse. Over-

siktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kom-

munal planstrategi og i arbeidet med andre planer, strategier og tiltak. 

I avtalen forplikter seg kommunen også til å lage en årlig handlingsplan for folkehelsearbeid som 

skal sendes til fylket senest 30. januar.  

 

Strategisk folkehelseplan, samarbeidsavtalen og fylkesplanen for folkehelsearbeid beskriver områ-

der og tiltak som er viktige å prioritere. Disse prioriteringene er også utgangspunkt for tiltakene i 

foreliggende handlingsplan.  

Arbeidsprosess 

Prosessen for å ta fram handlingsplanen er beskrevet i kommunens strategiske folkehelseplan s. 

19.1  I den strategiske planen slås det fast at de kommunale avdelingenes ordinære arbeid er kjer-

nen i kommunens folkehelsearbeid. Hvert tjenesteområde kjenner sin virksomhet best og har 

størst faglig kompetanse til å utarbeide og iverksette folkehelsetiltak på sine arenaer. For å be-

visstgjøre og ansvarliggjøre aktører i alle sektorer involverer derfor kommunens modell for sys-

tematisk folkehelsearbeid samtlige kommunale avdelinger. I den strategiske planen angis det at 

hvert tjenesteområde selv er ansvarlig for utarbeiding og oppfølging av strategier og tiltak for å 

møte kommunens folkehelseutfordringer og folkehelsemål, og at folkehelserådet og folkehelse-

koordinator er ansvarlig for å samle tiltakene i en felles handlingsplan. 

Oppfølging av planen 

Tiltakene i handlingsplanen skal følges opp av Folkehelserådet i forbindelse med utarbeiding av 

virksomhetsrapporten for folkehelsearbeidet. I følge avtalen skal en virksomhetsrapport sendes til 

Nordland fylkeskommune innen 30. januar i året etter det året rapporteringen omhandler.  

 

                                                 
1 Strategisk folkehelseplan 2013-2015 gjenfinnes på kommunens hjemmeside: 
http://steigen.custompublish.com/index.php?id=4525429 
 

http://steigen.custompublish.com/index.php?id=4525429
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Tabell 1: Kommunens forpliktelser i den generelle delen av folkehelseavtalen 

Forpliktelse i avtalen Tiltak Ansvar og tidsplan 

Øke forståelsen for og sikre for-

ankring av folkehelsearbeidet i 

politisk og administrativ ledelse i 

kommunen. 

Folkehelsekoordinator skal hvert 

halvår informere og rapportere om 

Folkehelserådets virksomhet og 

om folkehelsearbeidet for Råd-

mannens lederteam ved et møte. 

Rådmannen 

Februar 2015 og nov/des 2015.  

Folkehelsekoordinator skal mø-

te/orientere i politiske utvalg 

minst 1 gang/år. 

Ordfører 

Folkehelserådet inviterer rådman-

nen og ordfører til sine møter. 

Folkehelsekoordinator 

Hvert møte 

Informere Kommunestyret om 

resultatet av oversikten over hel-

setilstand og påvirkningsfaktorer 

Ordfører og Folkehelsekoordinator 

Nov/Des 2015 

Sende folkehelserådets møterefe-

rater til ledere og politiker etter 

hvert møte.  

Folkehelsekoordinator 

Etter hvert møte. 

Drive frem det brede folkehelsear-

beidet i et helhetlig samfunnsper-

spektiv mellom offentlige, frivillige 

og private aktører.  

Samhandling mellom offentlig, 

frivillig og privat sektor er noe som 

skal vurderes i alle folkehelsetiltak. 

Alle med ansvar for forebyggende 

og helsefremmende tiltak. 

Løpende  

Frivilligsentralen er en nær samar-

beidspart i alt folkehelsearbeid. 

Daglig leder frivilligsentralen er 

medlem i Folkehelserådet.  

Alle med ansvar for forebyggende 

og helsefremmende tiltak. 

Løpende  

Ha strategier for folkehelsearbei-

det med konkrete mål og tiltak, på 

bakgrunn av de viktigste folkehel-

seutfordringer 

Steigen kommunes folkehelsear-

beid skal ta utgangspunkt i en 

aktuell og oppdatert flerårig stra-

tegisk folkehelseplan og en årlig 

tiltaksplan.  

Strategisk plan tas fram av Folke-

helserådet og Folkehelsekoordina-

tor i samarbeid med rådmannens 

lederteam, offentlige, frivillige og 

private aktører. Planen vedtas av 

kommunestyret. Rullering av stra-

tegisk folkehelseplan planlagt til 

2015/2016.  

Hvert tjenesteområde er ansvarlig 

for utarbeiding og oppfølging av 

strategier og tiltak i tiltaksplanen. 

Folkehelserådet og folkehelse-

koordinator er ansvarlig for å sam-

le tiltakene i en felles årlig hand-

lingsplan.  
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Forpliktelse i avtalen Tiltak Ansvar og tidsplan 

Mål, strategier og tiltak, herunder 

kommunal planstrategi, skal ta 

utgangspunkt i kommunens skrift-

lige oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer.  

Ansvarlig for skriftlig oversikt er 

Rådmannen som har delegert 

oppgaven til en arbeidsgruppe 

som består av kommuneoverlege, 

ledende helsesøster, plan- og 

miljøvernleder og folkehelsekoor-

dinator. Oversikten skal være klar 

høsten/vinteren 2015. Plan- og 

miljøvernleder er ansvarlig for 

utarbeiding av kommunal plan-

strategi som rulleres i begynnelsen 

av 2016.  

Etablere tverretatlige samarbeids-

organ for folkehelsearbeid i kom-

munen 

Det tverrfaglige og tverrsektorielle 

Folkehelserådet ble etablert i 2013 

og møter regelmessig. Se også 

resultatområde 2.  

Etablert gjennom kommunestyrets 

vedtak av strategisk folkehelseplan 

2013-2015. 

Det settes sammen tverrfaglige og 

tverretatlige arbeidsgrupper rundt 

enkelte folkehelseprosjekter og 

folkehelsetiltak.  

Avgjøres av sak og behov.  

Sikre at oppfølging av prioriterte 

folkehelsetiltak er ivaretatt i kom-

munens budsjett.  

Folkehelsetiltak er med i admini-

strasjonens prioriteringer. 

Ledere 

Årlig 

Involvere medvirkningsorganer i 

alt folkehelsearbeid, og i særlig 

grad ha oppmerksomhet mot barn 

og ungdoms mulighet til deltakelse 

og medvirkning.  

I Folkehelserådet inngår leder for 

ungdomsrådet samt barn- og mil-

jøarbeider.  

 

Alle med ansvar for forebyggende 

og helsefremmende tiltak. 

 

Utvikle egen organisasjon som 

helsefremmende arbeidsplass 

Steigen kommune arbeider syste-

matisk med Helse, miljø og sikker-

het. Bl.a. gjennom elektronisk 

HMS-håndbok.  

Personalleder 

Fremme attraktive bo- og nærmil-

jøer som bidrar til god stedsutvik-

ling og økt fysisk og sosial aktivitet 

Lage en tiltaksplan for å håndtere 

utfordringer med uorganiserte 

barn og ungdommer i kommune-

sentrum som det nye Allhuset har 

medført.   

«14.35-gruppen» Vinter/vår 2015. 

 

Sentrumgata Leinesfjord, trinn 2 PUD, 2015 

Oppgradering av uteområdet 

rundt skolen i Leinesfjord. Blant 

annet gjennom etablering av et 

FAU Leinesfjord skole i samarbeid 

med Rektor Leinesfjord skole, 

Folkehelsekoordinator, Fysiotera-
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Forpliktelse i avtalen Tiltak Ansvar og tidsplan 

nærmiljøanlegg med aktivitets-

/treningspark, klatretårn og skate-

rampe. 

peut, PUD, Steigen sportsklubb, 

Leinesfjord Grendelag, eldrerådet 

og ungdomsrådet. 2015 

Inngå separate kontrakter/avtaler i 

konkrete samarbeidsprosjekt som 

ikke dekkes av denne avtale 

Dette vil vurderes etter sak og 

behov.  

Ledere for tjenesteområdene.  

Ha ansatt folkehelsekoordinator Kommunen har ansatt folkehelse-

koordinator i 2011. Folkehelse-

koordinator er i foreldrepermisjon 

2015 og vil få en vikar på 50 %.  

Rådmannen 

Sikre hensiktsmessig organisering 

slik at folkehelsekoordinator har 

tilstrekkelig mulighet og myndig-

het til å være pådriver i kommu-

nens tverretatlige folkehelsear-

beid. 

Folkehelsekoordinator skal hvert 

halvår informere og rapportere om 

Folkehelserådets virksomhet og 

om folkehelsearbeidet for Råd-

mannens lederteam ved et møte. 

Folkehelsekoordinator skal mø-

te/orientere i politiske utvalg 

minst 1 gang/år. 

Rådmannen og ordfører  

Delta i møter og nettverkssamling-

er med kommuner og fylkeskom-

munen knyttet til folkehelsear-

beid. 

Folkehelsekoordinator deltar på 

samtlige møter og samlinger. Le-

der folkehelserådet deltar så ofte 

det er mulig. Folkehelsekoordina-

tor skal invitere med Ordfører og 

Rådmannen til samlinger/møter 

med fylket.  

Folkehelsekoordinator, ledere. 

Løpende 

Bidra aktivt til etablering av spesi-

fikke samarbeidsavtaler med fyl-

keskommunen, eksempelvis innen 

områdene tannhelse, kultur og 

ungdomssatsning 

Dette vil vurderes etter sak og 

behov.  

Ledere for tjenesteområdene.  

Utvikle helsefremmende barneha-

ger, skoler, eldreinstitusjoner og 

evnt. Andre virksomheter 

Dette er et ansvar for hver enkelt 

leder. For helsefremmende skoler 

og barnehager, se resultatområde 

1.  

Ledere for tjenesteområdene. 

Gjøre oversikten over helsetilstand 

og påvirkningsfaktorer tilgjengelig 

for fylkeskommunen 

Gjøre oversikten over helsetilstand 

og påvirkningsfaktorer tilgjengelig 

for fylkeskommunen 

Høst/vinter 2015.  

Rapportere om kommunens folke-

helsearbeid i henhold til avtalte 

tidsfrister. 

Rapportere om kommunens folke-

helsearbeid i henhold til avtalte 

tidsfrister. 

Folkehelsekoordinator i henhold til 

avtalte tidsfrister.  
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Resultatområde 1: Helsefremmende barnehager og 

helsefremmende skoler 

Mål for satsningsområdet:  

1. Antallet barn og unge med overvekt skal reduseres (statistikk via Helsestasjon) 
2. Minst 98 % trives godt på skolen (måles via Ungdata) 
3. Flere enn 40 % tror de vil ta høyere utdanning (måles via Ungdata) 
4. Færre enn 32 % sier de har vært plaget av ensomhet siste uken (Ungdata) 
5. Færre enn 12 % sier de har vært mobbet minst hver 14 dag på skolen eller i fritiden 

(Ungdata) 
6. Færre enn 21 % har minst en gang de siste 12 månedene «drukket så mye at de har følt 

seg tydelig beruset» (Ungdata) 
7. Flere enn 80 % av ungdommene trener ukentlig (Ungdata) 

Strategier for satsningsområdet 

1. Steigen kommune skal innen 2016 ha utviklet helsefremmende barnehager og helsefrem-
mende skoler gjennom implementering av anbefalte kriterier for disse helsefremmende 
institusjoner. 

2. Ungdata-undersøkelse skal gjennomføres hvert 3–4 år  
 

Tabell 2: Handlingsplan helsefremmende barnehager 
Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-

beidspartnere 
Tidsplan 

1. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø 

Leines Vi jobber med dette hele barnehageåret. Det er 
nedfelt i barnehagens årsplan. 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Diskusjoner og evaluering på personalmøter. «Vi 
vurderer vår barnehage» gjennomføres årlig. 

Hele personalet 2014-2016 

Nordfold Barnehagen har også i år sosial kompetanse som 
hovedtema. Det psykososiale miljøet er også frem-
met i barnehagens årsplan. 

Styrer, pedagogisk leder og 
det øvrige personal 

2014/2015 

Leinesfjord Personalet i barnehagen observerer barna i lek og i 
samspill med hverandre for å følge opp enkelt bar-
nets psykososiale miljø. Enkelt barn drøftes kontinu-
erlig i personalet, og vi jobber for at hvert barn skal 
bli sett. 

Personalet 2014-2016 

Vi jobber hele året med barnas sosiale kompetanse 
og har ofte oppe hvordan man skal være mot hver-
andre, hvordan vi snakker til andre og hvordan vi 
svarer når andre, både barn og voksne tar kontakt.  

Personalet 2014-2016 

Vi jobber med ukens barn, der hvert barn står litt 
ekstra i fokus en uke. De andre barna gir positive 
tilbakemeldinger til dette barnet, som blir skrevet i 
et hjerte. 

Personalet 2014-2016 

Barna får medvirke i opplegg vi skal gjøre, og vi tar 
tak i barnas spontanitet. 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Vi lager lov for barnehagen, der hvert barn sier en 
ting om hvordan vi skal være mot hverandre. Dette 
blir skrevet ned på et blad, som blir en del av vårt 
felles vennskapstre. Lager dette om høsten og følger 

Personalet 2014-2016 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

det opp hele året.  

Medarbeidersamtaler en gang i året.  Styrer 2014-2016 

Engeløya Arbeider bevisst med dette hele barnehageåret. Vi 
har « helsefremmende barnehager» som overordnet 
tema for hele barnehage året 

Styrer og pedagogiske lede-
re 

2014-2016 

2. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag 

Alle Ansatte ved barnehager, skoler og SFO får tilbud om 
kursing i fysisk aktivitet for barn. 

Folkehelsekoordinator i 
samarbeid med Frivilligsen-
tralen 

2015 

Fast turdag hver uke.  Hele personalet 2014-2016 

Naturlekeplass   

Leines Vi er ute og leker hver dag. Hele personalet 2014-2016 

Vi gjennomfører flere «småturer» /turer i grupper i 
løpet av en uke. 

Hele personalet 2014-2016 

Vi tilrettelegger for lek og fysisk aktivitet ute og inne. Styrer og pedagogisk leder 2014-2016  

Vi har et «puterom» der barna kan være fysisk akti-
ve. 

Hele personalet 2014-2016 

Vi gjennomfører sangleker, dans og lignende i sam-
lingsstundene. 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Vi tar med barna i gymsalen på Leines Skole i vinter-
halvåret. 

Hele personalet 2014-2016 

Vi diskuterer aktiviteter og har idemyldring på  
personalmøter.  

Hele personalet 2014-2016 

Vi evaluerer fysisk aktivitet på personalmøter og 
planleggingsdager. 

Styrer 2014-2016 

Nordfold Begge avdelingene jobber for å nå dette målet, og 
det er nedfelt i barnehagens årsplan. 

Styrer og resten av persona-
let 

2014/2015 

Vi har en gapahuk og et telt som vi kan dra på tur til. Styrer- resten av personalet 2014/2015 

Leinesfjord Småturer i nærområdet ukentlig med en gruppe 
barn. 

Personalet 2014-2016 

Samlingsstunder med sangleker, strekking, yoga-
øvelser og bevegelser.  

Personalet  2014-2016 

Masse utetid, hver dag. Alle barna er ute minimum 3 
timer hver dag. De har egen aktivitet, og de voksne 
er igangsettere for felles aktiviteter hver dag. Vi har 
fokus på gamle uteleker.  

Personalet 2014-2016 

Barnehagen har madrassrom med klatrevegg som 
barna bruker på formiddagen.  

Personalet 2014-2016 

Vi har laget ny naturlekeplass med akebakke og 
bålplass. Denne er i stadig utvikling hvor vi tilrette-
legger for ny aktivitet ved kontinuerlig å lage nye 
elementer og tilrettelegge for ulike aktiviteter der 
barna får bruke hele kroppen. Foreløpig her vi tau-
bru, husker, slengtau og balansebommer der.  Flere 
elementer vil komme vår 2015, bl.a «internett» 

Personalet og foreldrene 2014-2016 

Vi vurderer barns fysiske aktivitet og motoriske ut-
vikling, og legger til rette for å heve disse gjennom 
utfordringer vi gir dem, og voksen-initierte aktivite-
ter.  

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Vi er med i prosjektet «Robuste  Saltenonga», og Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

holder innlegg for andre barnehager i Salten om hva 
vi jobber med ift Helsefremmede barnehager, der vi 
og dokumenterer arbeidet vårt. 

Engeløya Vi legger opp til forskjellig typer aktivitet. Noen da-
ger har mer enn 90 minutter, andre kanskje mindre. 

Pedagogiske ledere 2014/2015 

3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges 

Alle Deltakelse i «Fiskesprell». Fiskesprell er et dagskurs 
på 6-7 timer i kosthold, barn og sjømat, oppdelt på 
teori og praktikk (matlagning). Målgruppe er ansatte 
i barnehager, SFO, lærere i mat og helse, helseper-
sonell som har kostveiledning i sine arbeidsoppgaver 
og evt. andre som er interessert i, og har nytte av, 
kompetanseheving innen barn/unga, mat og helse. 
De som har tatt kurset skal skolere sine kollegaer. 

Folkehelsekoordinator, 
ledende Helsesøster, «Fis-
kesprell i Nordland». 
 
Alle barnehager deltar med 
2 personer.  Unntak Leines 
barnehage som allerede har 
tatt kurset.  

20. januar 
2015 

Leines Vi følger de nasjonale retningslinjene for mat og 
måltider. 

Hele personalet 2014-2016 

Vi er en 5 om dagen-barnehage. Styrer 2014-2016 

Vi har sunne måltider innfelt i årsplanen. Styrer 2014-2016 

Nordfold Vi har smørelunch, varmmat 1 gang i uka og har et 
stort fokus på SUNN KOST 

Styrer 2015 

Vi prøver å bruke kortreist mat, som fisk fra foreldre 
og Cermaq og elgkjøtt. Vi har egen kjøkkenhage hvor 
vi høster. 

Styrer 2015 

Barnehagen er en 5 om dagen barnehage. Styrer 2014/2015 

Leinesfjord Vi følger de nasjonale retningslinjene for mat og 
måltider 

Hele personalet  2014-2016 

Vi er en 5 om dagen barnehage Hele personalet 2014-2016 

Vi serverer frukt og grønt til hvert måltid, og har 
vann som tørstedrikk 

Hele personalet 2014-2016 

Engeløya Barnehagen serverer pålegg, melk, frukt og grønnsa-
ker i barnehagen. 

Hele personalet Alltid 

4. Barnehagen er tobakksfri 

Alle Tobakksbruk er forbudt i barnehagens lokaler og 
uteområder (§ 26 Tobakksskadeloven). Steigen 
kommune har siden 1. januar 2015 tobakksfri ar-
beidstid.  

Rådmannen og hver enkelt 
leder har ansvar for å følge 
opp ansatte som ikke over-
holder påbudet om tobakks-
fri arbeidstid.  

Alltid 

Det opplyses på personalmøter at barnehagen skal 
være tobakksfri og at det er tobakksfri arbeidstid. 
Vikarer, praktikanter, lærlinger og nytilsatte blir også 
informert om dette. Forbudet gjelder også utenom 
barnehagetid. 

Styrer 
 

2014-2016 

Vi skal sette opp skilt om at barnehagen er tobakks-
fri både inne i barnehagen, og på uteområdet. For-
budet gjelder også utenom barnehagetid. 

Styrer 
 

2014-2016 

5. Barnehagen har fokus på god hygiene 

Alle Lusforebygging gjennom årlig infoskriv.  Helsesøster Årlig 

Leines Vi jobber med gode rutiner på håndvask i personal-
gruppa og i barnegruppa hele året. 

Hele personalet 2014-2016 

Viktigheten med god håndhygiene er nedfelt i års- Styrer 2014-2016 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

planen.  

Barna i barnehagen pusser tennene etter lunsj. Hele personalet 2014-2016 

Vi har besøk av Steigen tannklinikk hvert år. Styrer 2014-2016 

Nordfold Vi har tre med sykepleiererfaring  i personalet som 
jevnlig har opplæring i rett handvask. Barna vasker 
hendene før mat, etter dobesøk, etter hos-
ting/nysing. Samme for de voksne. 

Hele personalet Hele bhg-
året 

Leinesfjord Vi samtaler mye med barna for å forstå viktigheten 
med gode rutiner på håndvask. Vi jobber med å få 
inn gode rutiner på håndvask.  

Hele personalet 2014-2016 

Vi gjennomfører tannpuss for 4 og 5-åringene etter 
lunsj og samtaler med barna hvorfor det er viktig.                

Hele personalet 2014-2016 

Vi har besøk av Steigen tannklinikk hvert år Styrer 2014-2016 

Engeløya Håndvaskrutiner Pedagogisk leder/alle Alltid 

6. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende 

Leines Vi jobber med ulike helsefremmende tema i løpet av 
et barnehageår. 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Nordfold Gjennom daglige aktiviteter lærer barna dette og 
gjennom fokus på hygiene, sunn kost, fysisk aktivitet 
og fokus på det psykososiale miljø blir dette dekket. 

Alle Hele året 

Leinesfjord Vi jobber med ulike helsefremmende temaer i løpet 
av et år 

Hele personalet 2014-2016 

Engeløya Barna får kunnskap om fysisk aktivitet, sunn kost og 
levevaner gjennom oss voksne som forbilder. Vi kan 
bruke dette som tema i samlingsstund. Vi gjør det 
fysisk. 

Alle ansatte  Alltid 

7. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte 

Leines Vi gjennomfører tilvenning for nye barn og foreldre-
ne er til stede mye av tiden. 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Vi gjennomfører foreldremøte og foreldresamtaler 
en til to ganger i året. 

Styrer 2014-2016 

Vi har daglige samtaler og utveksling av informasjon 
ved levering og henting av barna. 

Hele personalet 2014-2016 

Vi gjennomfører høstmiddag, basar, jule- og påske-
frokost for foreldre.  

Hele personalet 2014-2016 

FAU er med på å godkjenne årsplanen. Styrer 2014-2016 

Samarbeid med barnas hjem er nedfelt i barneha-
gens årsplan. 

Styrer 2014-2016 

Nordfold Vi gjennomfører 2 foreldresamtaler i året, samt to 
foreldremøter og mener selv terskelen er lav for å ta 
kontakt begge veier 

Styrer, ped.ledere Hele året 

Leinesfjord Barnehagen har i sin årsplan nedfelt viktigheten 
angående samarbeid med foreldrene 

Styrer 2014-2016 

Vi gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler 
1-  2 ganger i året 

Styrer og ped.leder 2014-2016 

Vi har daglige samtaler og utveksling av informasjon 
med foreldrene ved henting og levering. 

Hele personalet 2014-2016 

FAU og SU er med på å godkjenne årsplanen Styrer 2014-2016 

Vi gjennomfører ulike aktiviteter for foreldrene 
gjennom året 

Hele personalet 2014-2016 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

Barnehagen deler ut månedsplan med månedens 
aktiviteter, og en evaluering av den måneden som er 
gått 

Ped.leder 2014-2016 

8. Barnehagen samarbeider med andre instanser 

Alle Hjelpetjenesten møtes etter fast plan på skoler og 
barnehager flere ganger i året. Hjelpetjenesten er et 
bredt sammensatt team med representasjon fra 
PPT, psykisk helse, helsesøster og barnevern. Sakene 
kan være anonymiserte eller etter brukers ønske/ 
samtykke.  

Hjelpetjenesten Hele året 

Ved behov, samarbeid med helsestasjon, barnevern, 
fysioterapi og PPT om individuell oppfølging av barn.  

Styrer/hele personalet Hele året 

Helsestasjon deltar på et foreldremøte/år for å in-
formere om tjenesten og evt. annet tema.  

Helsesøster og styrer 1 gang/år 

Leines Samarbeid med andre instanser er nedfelt i barne-
hagens årsplan. 

Styrer 2014-2016 

Evaluering av samarbeid med andre instanser i per-
sonalgruppa. 

Styrer 2014-2016 

Leinesfjord Samarbeid med andre instanser skal nedfelles i års-
planen 

Styrer Høsten 
2015 

9. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen 

Alle 
 

Helsefremmende arbeid er forankret i alle barneha-
genes årsplaner.  

Styrer Årlig fra og 
med 2014. 

Det helsefremmende arbeidet/Kriteriene for helse-
fremmende barnehager er forankret i barnehagens 
vedtekter.  

Oppvekstleder Senest 
2016. 

Nordfold Kriteriene for helsefremmende barnehager og tiltak 
for å møte kriteriene er nedfelt i barnehagens års-
plan.  

Styrer 2014-2016 

Leinesfjord Barnehagen er en pilotbarnehage i prosjektet «Ro-
buste saltenunger», og vi har det nedfelt i årsplanen. 
I forbindelse med det prosjektet har barnehagen 
forpliktet seg  til ulike aktiviteter, og det er forankret 
i årsplanen  

Hele personalet 2014-2016 
 

Vi planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidet 
vårt på personalmøtene 

Hele personalet 2014-2016 
 

Vi arbeider med barns medvirkning Hele personalet 2014-2016 

Leines Det helsefremmende arbeidet blir evaluert på per-
sonalmøter og planleggingsdager. 

Styrer, sammen med hele 
personalet 

2014-2016 

Personalet deltar på kurs Styrer. Oppvekstleder 2014-2016 

Vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumen-
terer arbeidet vårt gjennom hele barnehageåret. 

Styrer. Hele personalet 2014-2016 

Vi arbeider med barns medvirkning. Barns medvirk-
ning er nedfelt i barnehagens årsplan. 

Styrer. Hele personalet 2014-2016 

10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 

Leines Arbeid med trafikksikkerhet er nedfelt i barnehagens 
årsplan. 

Styrer 2014-2016 

Vi arbeider med å bli en «Trafikksikker barnehage», 
et samarbeid med Trygg Trafikk. Vi har pedagogisk 
opplegg om trafikksikkerhet en til to ganger i året 

Styrer og pedagogisk leder 2014-2016 

Risikoanalyse Styrer og verneombud 2015,2016 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

Førstehjelpskurs Styrer 2015 

Brannvern og brannøvelser Styrer og brannvernleder 2014-2016 

Vi gjennomfører et pedagogisk opplegg om brann-
sikkerhet (Vanja og Eldar) 

Pedagogisk leder 2014-2016 

Tilsyn inne og lekeapparater ute Styrer og verneombud 2014-2016 

Nordfold Styrer og Verneombud er skolert med HMS- 40 ti-
mers kurs og brannvernlederkurs. Vi holder jevnlige 
brannøvelser for begge avdelinger og går vernerun-
de for å se på sikkerheten. Feil og mangler rettes 
opp så snart som mulig.  

Styrer og Verneombud Hele året 

Leinesfjord Arbeid med trafikksikkerhet er nedfelt i barnehagens 
årsplan 

Styrer 2014-2016 

Vi bruker det pedagogiske opplegget med» Tarkus 
og vennene hans» 

Hele personalet 2014-2016 

Brannvern og brannøvelser Styrer og brannvernleder 2014-2016 

Vi gjennomfører et pedagogisk opplegg med Vanja 
og Eldar 

Hele personalet 2014-2016 

Vi har tilsyn ute og inne Styrer, verneombud og 
vaktmester 

2014-2016 

Engeløya Tarkus – Trafikk Pedagogisk leder Hvert år 

Eldar og Vanja – Brannvern Pedagogisk leder Hvert år 

Vernerunder Styrer/utbyggingsavdelingen Hvert år 

Alle Revidere trafikksikkerhetsplan – bedre skolevei PUD 2015 

 
 

Tabell 3: Handlingsplan helsefremmende skoler 
Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-

beidspartnere 
Tidsplan 

1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen 

Alle Vi er med i et prosjekt «bedre læringsmiljø», der 
hele Steigenskolen er involvert i samarbeid med 
RKK. 

 2014– 2015. 

Leines Lage en helsefremmende plan for skolen Skole, Rektor Innen 2016 

Trivselsundersøkelse for elever i skolen og SFO  Kontaktlærere, SFO leder Årlig  

Nordfold Skolen holder på å utarbeide en sosial kompe-
tanseplan i tillegg til aktivitetsplanen vår. Arbei-
der med den både i plangruppe, personalgruppe 
på pedagogisk verksted og vi har fått innspill på 
aktiviteter gjennom foreldrene på foreldremøte.  

Rektor 2014-2016 

2. Skolen arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø 

Alle Helsestasjon, psykisk helse og barnevern besøker 
alle klasser på ungdomsskolen og presenterer 
sine tjenester. De deltar på 1-2 foreldremøter 
 
 
 

Rektorer, Helsestasjon, 
psykisk helse og barnevern 

2015 

Leines -Jobber med trivselsreglement på skolen. 
-Jobber med orden og oppførselsreglement der vi 

Pedagogisk personal, rek-
tor, elever og FAU 

Høst 2014 
Ferdig i løpet 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

fremmer læring og trivsel, ivaretar helse, miljø og 
sikkerhet. Der det også kommer tydelig frem hva 
som er konsekvenser. 

 
 
 

av høsten 2015 
 
 

-elevundersøkelse Rektor, utdanningsdirekto-
ratet. 

6.januar 2015 

Utarbeide en sosial kompetanseplan Rektor, pedagogiskperso-
nal, fau, PPT, BUP 

Vår 2016 

Nordfold Vi arbeider med «Det er mitt valg». Ukeplanfes-
tes på mellomtrinn mens det jobbes periodevis 
med metoden på småtrinn.  

 2014-2016 

Vi har gode rutiner i rutinehåndboka som vi bru-
ker i arbeidet mot blant annet mobbing og kon-
flikthåndtering. 

 Hele året 

Vi gjennomfører mange aktiviteter som bygger 
på § 9a i opplæringsloven. Disse aktivitetene 
gjenspeiles på aktivitetsplan og sosial kompe-
tanseplan.  
Eksempler på gode aktiviteter: 

 Sang i kor hver morgen, felles. 
 Alle elevene har hver sine akebrett.  
 Foreldre-styrte aktiviteter som fremmer 

et godt miljø. 
 Turer og aktiviteter gjennom skolen som 

fremmer god samhandling. 
 Fadderordning for å ivareta de nye ele-

vene våre.  
 Elevsamtaler og foreldresamtaler. 
 Et velfungerende elevråd.  
 Godt samarbeid med foreldre gjennom 

FAU og SU.  
 Elevundersøkelsen på mellomtrinnet. 

 Hele året 

Leinesfjord Tett oppfølging av lærer, og fokus på dette ved 
skoleårets start. 

 Kontinuerlig 

God relasjon mellom lærer/skoleleder og elev  Kontinuerlig 

Har gode rutiner jf. kommunens / Steigenskolens  
rutinehåndbok. 

 Kontinuerlig 

Gjennomføring og evaluering av brukerundersø-
kelser 

 Kontinuerlig 

Tiltak: Klasseledelse – Relasjonsbygging.  Aug14 - ff. 

Redegjøre for hva en en ungdom legger i å være 
ensom, og hva kan vi som voksne gjøre med det? 
- Ungdom i Steigen har i UNG-data undersøkel-
sen svart at de ofte kjenner på følelsen av en-
somhet. Hvordan kan vi skape et trygt miljø (i 
Allhuset på ettermiddagstid), slik at også de som 
føler seg ensomme kan inviteres inn. 
Samarbeid med Frivilligsentralen og Ungdomsrå-
det om tiltak tirsdags ettermiddager i Allhuset. 
 

Barne og ungdomsarbei-
der, undergruppe av folke-
helserådet;14:35, og un-
dergruppe av "ut av isola-
sjonen" - prosjekt Bli Me'. 

2015 

3. Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag 

Alle Ansatte ved barnehager, skoler og SFO får tilbud 
om kursing i fysisk aktivitet for barn. 

Folkehelsekoordinator i 
samarbeid med Frivillig-

Vår 2015 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

sentralen, Salten friluftsråd 
og ev. Fylkeskommunen 

Leines Elevene pauser ute Skole Årlig  

Fysisk aktivitet og kroppsøving Skole  Årlig  

Nordfold Mellomtrinnet har en time fysisk aktivitet i uka. 
Den kommer i tillegg til 2 timer kroppsøving.  
Småtrinnet har 3 ukentlige kroppsøvingstimer. 

 Hele året 

Alle elevene har fastlagt pausetid 45 minutter 
hver dag. Det blir også tatt pauser ved behov 
mellom undervisningsøktene. I pausene oppford-
res elevene til å være aktive. 

 Hele året 

Leinesfjord Høsten 2014 fjernet kommunestyret 60 min 
fysisk aktivitet på mellomtrinn, og erstattet dette  
med leksehjelp. Våre elever på mellomtrinn har i 
år 1t/uke m fysak. 

 Aug.-14 ff. 

Tiltak: Rektor vurderer å kjøpe et Trivselselev-
program. 

Rektor Aug.15 - ff 

Bygge en kombinasjonsbenk for sitteplass og 
blomsterkasser ved skolens hovedinngang. Dette 
vil stimulere våre elever til å sette seg utendørs 
på go-værsdager. 

Faglærer og Rektor Vår 2015 

Oppgradering av uteområdet rundt skolen i Lei-

nesfjord. Blant annet gjennom etablering av et 

nærmiljøanlegg med aktivitets-/treningspark, 

klatretårn og skaterampe. 

FAU Leinesfjord skole i 

samarbeid med Rektor 

Leinesfjord skole, Folkehel-

sekoordinator, Fysiotera-

peut, PUD, Steigen sports-

klubb, Leinesfjord Grende-

lag, eldrerådet og ung-

domsrådet.  

2015 

8-trinn 
8-trinn 
8-trinn 

Hver elev får en ekstra time kroppsøving i uka:  
Når vi nå skal starte opp med svømmeundervis-
ning prioriterer vi å legge denne i tillegg til den 
tiden de har til kroppsøving fra før. Ressurser til 
dette tas fra teoretiske fag. Vi prioriterer svøm-
ming til hver elev hver uke. - Enkelte år har sko-
len brukt å la elevene få svømming annen hver 
uke. 

Teamleder 8. trinn 2015 

Vi 3-deler elevgruppen i svømming. Dette betyr 
bedre tid til å tilpasse undervisningen til hver 
enkelt. 

Teamleder 8. trinn 2015 

Vi bryter opp undervisningen med minst 2 halve 
turdager vår 2015. 

Teamleder 8. trinn 2015 

4. Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges 

Alle Skolene er med i ordningen skolemelk og skole-
frukt, hvor foresatte kan kjøpe skolemelk-/frukt. 

Foresatte Årlig 

Leines Elevene har med matpakke Foresatte  Årlig 

Nordfold Det er tilrettelagt med en god pause der elevene 
får spist maten sin Alt fra 15-30 minutter.  Hvis 
noen har glemt maten sin deler enten de andre 

 Hele året 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

barna med dem eller de kan få mat fra SFO. 

Skolen oppfordrer elevene til og ikke å ha med 
seg kake, godteri eller brus. Ved aktivitet som 
f.eks en dagstur kan elevene av og til få ta med 
seg en tursjokolade. Ellers er det bare ved spesi-
elle anledninger elevene kan ta med seg godteri. 

 Hele året 

Leinesfjord Klasserom er arena for skolemåltid.  Kontinuerlig 

Alle elever gis minimum 20 min. matpause.  Kontinuerlig 

Drikkevann fra klasserommene og håndvasker i 
sanitær-rom. 

 Kontinuerlig 

Tiltak som vurderes: Entreprenørskap, frivillig-
sentralen, arbeidslivsfag – kantine. 

Rektor, Frivilligsentralen, 
Ungdomsrådet 

Aug.15 -ff 

5. Skolen er tobakks- og rusfri 

Alle Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videre-
gående skolers lokaler og uteområder. Elever ved 
grunnskoler og videregående skoler skal være 
tobakksfrie i skoletiden (§ 27 Tobakksskadelo-
ven). Steigen kommune har siden 1. januar 2015 
tobakksfri arbeidstid.  

Rådmannen og hver enkelt 
leder har ansvar for å følge 
opp ansatte som ikke 
overholder påbudet om 
tobakksfri arbeidstid.  

Alltid 

Det opplyses på personalmøter at skolen skal 
være tobakksfri og at det er tobakksfri arbeidstid. 
Vikarer, praktikanter, lærlinger og nytilsatte blir 
også informert om dette. Forbudet gjelder også 
utenom skoletid. 

Rektor 
 

2014-2016 

Vi skal sette opp skilt om at skolen er tobakksfri 
både inne i skolen, og på uteområdet. Forbudet 
gjelder også utenom skoletid. 

Rektor 
 

2014-2016 

Leinesfjord Alle elever som starter i ungdomsskolen inviteres 
til å inngå en «Røykekontrakt». Det gis fra sko-
len/skolehelsetjenesten informasjon om farer 
ved bruk av rusmidler. Overholdelse av avtalen 
premieres. Elever som bryter avtaler, kan få nytt 
tilbud 

 Hver høst 

6. Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste 

Alle Skolehelsetjenesten, som består av helsesøster i 
samarbeid med jordmor og lege, har faste kon-
tordager på alle skoler med åpen-dør-prinsipp. 
Dette er et individ- og grupperettet tilbud til alle 
elever. Skolehelsetjenesten er også døråp-
ner/henviser til andre instanser.  

Helsesøster Hele året 

7. Skolen har gode rutiner for samarbeid med og medvirkning fra elever og foresatte 

Alle Helsestasjon deltar på et foreldremøte/år for å 
informere om tjenesten og evt. annet tema.  

Helsesøster og rektor 1 gang/år 

Leines FAU FAU-leder, Klassekontak-
ter, kontaktlærere og rek-
tor 

 

Elevundersøkelse, foreldreundersøkelse Skolen  Januar 2015 

Nordfold Gode og jevnlige samarbeidsmøter både med 
FAU og SU.  

  

Velfungerende klasseråd og elevråd.    

Leinesfjord Ja. Har gode arbeidsutvalg i elevråd, foreldreut-  Kontinuerlig 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

valg (FAU), Skolemiljøutvalg/Samarbeidsutvalg, 
ungdomsråd. 

8. Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse 

Alle Deltakelse i «Fiskesprell». Fiskesprell er et dags-
kurs på 6-7 timer i kosthold, barn og sjømat, 
oppdelt på teori og praktikk (matlagning). Mål-
gruppe er ansatte i barnehager, SFO, lærere i mat 
og helse, helsepersonell som har kostveiledning i 
sine arbeidsoppgaver og evt. andre som er inter-
essert i, og har nytte av, kompetanseheving in-
nen barn/unga, mat og helse. De som har tatt 
kurset skal skolere sine kollegaer. 

Folkehelsekoordinator, 
ledende Helsesøster, «Fis-
kesprell i Nordland». 
 
Alle skoler deltar med 2-5 
personer (lærere eller SFO-
personell) 

20. januar 
2015 

Nordfold Der det er naturlig gjennom ulike fags kompe-
tanseplan blir det arbeidet for å fremme helse. 
Ellers oppfordrer vi til fysisk aktivitet gjennom at 
skolen selv er aktiv og legger opp til ulike aktivi-
teter.  

 2014 -  

Skoleåret 2014 – 2015 har vi ikke Mat og helse på 
fagplanen. På grunn av få elever kjører vi to klas-
setrinn sammen og derfor blir det undervisning 
annethvert år. I faget legges det opp til å følge 
nasjonale retningslinjer for sunn mat.  

 2015-2016 

Alle elvene som begynner i 1. klasse får utdelt en 
bok gjennom opplysningskontoret for frukt og 
grønt: Mathjelpen for foreldre.  

 2014 -  

Leinesfjord Seven-Up. Et tiltak i ungdomsskolen etter 2006. 
Alle elever i ungdomskolen deltar på toppturer i 
kommunen. Skolen har søkt og fått innvilget 
økonomisk støtte fra Folkehelserådet til dekning 
av transportutgifter, samt økonomisk godtgjørel-
se til kjentmann/guide til krevende fjelltopper.  
Tiltaket videreføres. 

 2006- ff. 

Kroppsøving. Trening og livsstil. Bruke lek og 

ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og 

helse praktisere og forklare grunnleggende prin-

sipp for trening, forklare sammenhengen mellom 

fysisk aktivitet, livsstil og helse forklare hvordan 

ulike kroppsideal og ulik bevegelseskultur påvir-

ker trening, ernæring, livsstil og helse, forebygge 

og gi førstehjelp ved idrettsskader. 

 Kontinuerlig. 

Mat helse 6 og 9.trinn. Mat og livsstil. Trygg og 
ernæringssmessig god mat, sammenligner måltid 
en selv lager jf. kostholdsråd fra helsemyndighe-
ter, fokus på hvordan matvaner kan påvirke syk-
dommer som henger sammen med livsstil og 
kosthold, vurderer og velger varer ut fra etiske og 
bærekraftige kriterium, forklarer hvordan matva-
ner kan virke inn å livet til folk. 

 Kontinuerlig. 

9. Skolen samarbeider med andre instanser 

Alle Hjelpetjenesten møtes etter fast plan på skoler Hjelpetjenesten Hele året 
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Avdeling Tiltak Ansvarlige og Samar-
beidspartnere 

Tidsplan 

 og barnehager flere ganger i året. Hjelpetjenes-
ten er et bredt sammensatt team med represen-
tasjon fra PPT, psykisk helse, helsesøster og bar-
nevern. Sakene kan være anonymiserte eller 
etter brukers ønske/ samtykke.  

Skolehelsetjenesten, som består av helsesøster i 
samarbeid med jordmor og lege, har faste kon-
tordager på alle skoler med åpen-dør-prinsipp. 
Dette er et individ- og grupperettet tilbud til alle 
elever.  

Helsesøster Hele året 

Skolen samarbeider med PPT og Bup-is ved be-
hov. 

Rektor, kontaktlærere Hele året 

Leinesfjord Vurderer samarbeid med fysioterapeut/ trening-
senter i kroppsøving og alternative fag 

Rektor April 15 -ff 

10. Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid 

Alle Revidere trafikksikkerhetsplan – bedre skolevei PUD 2015 

Leines Trafikksikker skole Nordlandsfylkeskommune, 
tryggtrafikk  

Mai 2015 

Brannøvelser som avholdes tre ganger i løpet av 
skoleåret. En som er varslet, to som ikke er vars-
let. 

Driftsopperatør, Rektor Årlig 

Nordfold Det arbeides med gjennom ulike fagplaner. Vi er 
også med i bussvettaksjoner og refleksaksjoner. 

 2014- 

Leinesfjord Tiltak: rektor vil invitere fysio-/ergoterpeut for 
kurs/kartlegging av ergonomiske prinsipper på 
skolen. 

Rektor Mars 15 
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Resultatområde 2: Tverrfaglig og tverrsektorielt samar-

beid  

Mål for satsningsområdet:  

1. Folkehelserådet og Familiesenteret skal være en vel forankret, naturlig og ofte brukt sam-
arbeidspart/samarbeidsstruktur for alle kommunale enheter og frivillig sektor. 

Strategier for satsningsområdet: 

1. Folkehelserådet skal videreutvikles som tverrsektorielt og tverrfaglig rådgivningsorgan og 
som pådriver og motivasjonsskaper i det kommunale folkehelsearbeid. 

2. Steigen familiesenter skal videreutvikle sitt tverrfaglige samarbeid i forhold til oppvekst, 
helse, barnevern og NAV. Barnefattigdom gis særlig fokus og oppfølging 

3. Barn og unges oppvekstforhold skal være jevnlig politisk tema.  
 

Tiltak Ansvarlige / Samarbeids-
partnere  

Periode/frist 

Folkehelserådet skal følge opp gjennomføringen av 
tiltakene i denne handlingsplanen. 

Folkehelserådet 
Folkehelsekoordinator 
 

Maj/juni 2015 og 
november 2015 

Folkehelserådet skal hvert halvår informere og 

rapportere om sin virksomhet for Rådmannens 

lederteam ved et møte. 

Rådmannen 

 

Februar 2015 og 

nov/des 2015. 

Folkehelserådet skal invitere Rådmannen og Ordfø-
rer til sine møter.  

Folkehelserådet 
Folkehelsekoordinator 

Løpende 

Utarbeide tiltaksplan folkehelse for 2015 Folkehelserådet, 
Folkehelsekoordinator 
Rådmannens lederteam 
Samtlige kommunale enhetsledere 

30. januar 2015 

Sikre ivaretakelse av folkehelseperspektivet ved 
rullering av trafikksikkerhetsplan 

PUD  2015 

Sikre ivaretakelse av folkehelseperspektivet ved 
rullering av næringsplan 

PUD  Vinter 2015 

Lage kommunedelplan for fysisk aktivitet og folke-
helse 
 

Ansvarsforhold skal avklares.  2015/2016 

Innrette faste møter mellom Frivilligsentralen og 
helse/omsorg. Hensikten med møtene skal være 
utveksling av informasjon om hverandres virksom-
heter (blant annet behov, tilbud og planlagte aktivi-
teter), samordning av aktiviteter og identifisering 
av mulige samarbeidsområder.  

 

Koordinator for frivilligsentralen, 
Leder helse og omsorg, Leder for 
sykehjem og omsorgsboliger, Le-
der for hjemmesykepleien.  

Våren 2015 

 Prosjektet «Samhandling for barn og unge med 
psykiske vansker og rusmiddelproblemer»   
 
KS har initiert et samarbeidsprosjekt som har sam-
let 8-12 kommuner i Nord-Norge i et regionalt 
læringsnettverk. Steigen kommune deltar her med 
representanter fra psykisk helse, NAV, barnehage, 

Leder av gruppa er Hilde Husøy.    Høst 2014-2015 
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helsestasjon, barnevernet og Steigenskolen. Disse 
lokale deltakere er samlet i team som i utgangs-
punktet hete Forbedringsteamet. Navnet ble end-
ret til «Prosjekt Bedre Samhandling». Hovedmålet 
til gruppa er å forbedre/styrke samhandlingen 
mellom de ulike tjenesteytere og tjenestenivåer. Et 
par viktige delmål er: 1)å styrke brukermedvirkning 
og 2)sette fokus på evalueringsverktøy. 

Gjennomføre tiltakene i 2015 års prosjektplan for 
«Vårres Unga, vårres framtid» i Familiesenteret. 

 

Prosjektleder/koordinator familie-
senteret og Lederteamet for fami-
liesenteret 

2015 

Iverksetting av tiltak i prosjektet «Fornøyde Unga»  
(Barnefattigdomsmidler) 

Nav Steigen er økonomisk ansvar-
lig. Iverksetting av tiltakene for-
ankres i tverrfaglig lederteam ved 
Familiesenteret og med tilslutning 
fra Rådmann.  
 
Prosjektleder: Berit Woie Berg 

Under forutsetning 
av finansiering 
videreføres  tiltak 
våren 2015.  
 

Resultatområde 3: Frisklivssentral 

Mål for satsningsområdet:  

1. Steigen kommune skal innen 2016 ha etablert frisklivssentral med innhold og tilbud som 
anbefalt i Helsedirektoratets nasjonale veileder for etablering og drift av frisklivssentraler.  

 

Tiltak Ansvarlige / Samarbeidspartnere  Periode/frist 

Evaluering av eksisterende tilbud 2015 
bl.a. alle overvektsgrupper, Åpen Hall, 
Ettermiddagsturgruppe  

Helse- og omsorgsleder, Folkehelsekoordinator, 
Fysioterapeut, Kommuneoverlege 

Januar 2016 

   

Rekrutering av nye deltakere til over-
vektsgruppen 

Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Kommu-
neoverlege 

Des/Jan 2016 

Gjennomføring av «Åpen hall» i Allhu-
set til barn og unge 

  

Gjennomføring og videreutvikling av 
«Ettermiddagstur»  

Folkehelsekoordinator Jan-Juni 2016 

Samarbeid med legekontor for utvikling 
av tilbud til KOLS pasienter 

Kommuneoverlege, Folkehelsekoordinator, Fy-
sioterapeut 

Des /Jan2016 

Oppstart og gjennomføring av program 
for KOLS gruppe  

Helse- og omsorgsleder, Folkehelsekoordinator, 
Fysioterapeut, Kommuneoverlege 

Jan-mars 2016 

Undervisning for KOLS pasienter Kommuneoverlege, Folkehelsekoordinator, Fy-
sioterapeut, 

Mars 2016 

Søke tilskudd for videreutvikling  av 
frisklivssentral 

Helse- og omsorgsleder, Folkehelsekoordinator Vår 2016 

Utvikle tversektorielt samarbeid med 
Nav ift. tilbud til barn og unge  

Nav (Fonøyde unga) barnefattigdomsmidler, 
Folkehelsekoordinator  

Vår 2016 

Individuell veiledning i tobakksslutt Legekontoret To dager i ja-
nuar 2015 

Kursing av ansatt i røykesluttveiledning  Helse- og omsorgsleder. Vår 2015 

Kurs i tobakksslutt i gruppe Helse- og omsorgsleder, Røykesluttveileder, 
Folkehelsekoordinator 

Vår 2015 
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Kartlegging av kommunalt aktivitetstil-
bud 

Frivilligetssentralen Februar 2015 

Kurs i «bra mat» Helse og omsorgsleder 2015 

Etablering av et nærmiljøanlegg ved 

Steigenskolen Leinesfjord med aktivi-

tets-/treningspark som kan brukes av 

Frisklivssentralen. 

FAU Leinesfjord skole i samarbeid med Rektor 

Leinesfjord skole, Folkehelsekoordinator, Fysiote-

rapeut, PUD, Steigen sportsklubb, Leinesfjord 

Grendelag, eldrerådet og ungdomsrådet.  

2015 

Møte med Salten Friluftsråd og Nord-
land fylkeskommune om oppstarten av 
Frisklivssentral i Steigen. 

Geir Lærum fra NFK, Trond Loge fra Salten Fri-
luftsråd, Folkehelsekoordinator, Helse- og om-
sorgsleder, Fysioterapeut, Kommuneoverlege, 
daglig leder Frivilligsentralen 

27 januar 2015 

Resultatområde 4: Sosiale møteplasser 

Mål for satsningsområdet:  

1. Minst mulig antall innbyggere skal være ufrivillig alene 
2. Innen 2016 er det etablert minst en ny møteplass eller et nytt aktivitetstilbud for gruppene 

eldre hjemmeboende, innvandrere, personer med psykiske og/eller rusproblemer og per-
soner med ulike former for kognitiv svikt.  

Strategier for satsningsområdet:  

1. Sosiale aktiviteter rettet mot innbyggene i offentlig, privat og frivillig regi skal synliggjøres 
og koordineres bedre 

2. Kommunen samarbeider med frivillig sektor om utvikling av aktivitetstilbudene.  
 

Tiltak Ansvarlige / Samarbeidspartnere  Periode/frist 

Sentrumgate Leinesfjord trinn 2 PUD 2015 

Flyktningevenn, «Besteforeldre» Nav flyktningetjeneste i samarbeid med 
frivillige organisasjoner 

Mobilisering 
vinter/vår 2015 

Torsdagsklubben/Inn på tunet er en møte-

plass/dagsenter og aktivitetstilbud til eldre 

hjemmeboende på Skagstad gård. 9 brukere 

er der en gang i uken.  

Helse- og omsorgsleder 2013–2015 

Frivilligsentralen har hver uke kafe- og aktivi-
tetstilbud for eldre hjemmeboende rundt 
om i kommunen og for beboere på Steigen-
tunet.  

Koordinator for frivilligsentralen Årlig 

Videreføre prosjektet «Bli med» som har til 
mål å etablere 4 nye aktivitetstilbud til per-
soner over 60 år. Tiltak 2015: sittedans, 
porselensmaling, matlagingskurs for herrer 
og boccia. 

Eldrerådet, frivilligsentralen, Folkehelse-
koordinator og helselagene 

2015 

Videreføring av prosjektet ut av isolasjonen 

som ble startet opp i 2014. Prosjektet ar-

rangerer aktiviteter og møteplasser for alle 

aldersgrupper.  

Samarbeid mellom LHL-Steigen, Frivillig-
sentralen, NAV, ungdomsarbeider og Fol-
kehelsekoordinator med tilskudd fra Ekstra 
stiftelsen Helse og rehabilitering. 

2015 
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Videreføring av aktivitetsgrupper (matla-

gingsgruppe og turgruppe) for personer med 

psykiske problemer/og eller et rusproblem.   

Miljøarbeider, ruskonsulenten og frivillig-
sentralen. 

2015 

Oppstart av Steigen demensforening. Fore-

ningen vil fungere som en møteplass for 

pårørende til demente og skal blant annet 

arrangere aktiviteter til demente gjennom 

s.k. aktivitetsvenner.  

Pårørende i samarbeid med frivilligsentra-
len 

Februar 2015 

Kartlegging av interesser og behov for aktivi-

tet bland eldre hjemmeboende. Målet er at 

vi skal rekruttere frivillige hjelpere som kan 

bidra til å oppfylle beboernes ønsker. 

Frivilligsentralen, hjemmetjenesten, Folke-
helsekoordinator 

2015 

Resultatområde 5: Kunnskapsgrunnlaget 

Mål for satsningsområdet:  

1. Kommunens folkehelsearbeid skal være basert på god kunnskap om befolkningens helse-

tilstand og de faktorer som påvirker helsen. Folkehelsetiltak skal i så stor grad som mulig 

ha en dokumentert effekt. For å sikre et hensiktsmessig og ressurseffektivt folkehelsear-

beid skal folkehelsetiltak regelmessig følges opp og evalueres mot   mål.  

Strategier for satsningsområdet: 

1. Steigen kommune skal innen utgangen av 2014 ha avklart organisering av oversiktsarbei-

det i kommunen og innen utgangen av 2015 ha utarbeidet skriftlig oversikt over helsetil-

stand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse. Oversiktsdokumentet skal 

brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet 

med andre planer, strategier og tiltak. 

Tiltak Ansvarlige / Samarbeidspartne-
re  

Periode/frist 

Oppdatere den skriftlige oversikten over helse-
tilstand og påvirkningsfaktorer og gjøre den 
tilgjengelig på kommunesiden 

Arbeidsgruppe bestående av Kommu-
neoverlegen, ledende helsesøster, plan- 
og miljøvernleder samt Folkehelse-
koordinator.  

Des. 2015 

Utarbeide ny planstrategi hvor kommunens 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfakto-
rer inngår som grunnlag for arbeidet. Drøfting-
ene av helseutfordringene bør også inngå i 
kommunal planstrategi. 

Rådmann m/LEDERTEAM Oppstart høst 
2015- vedtak vår 
2016 

Andre folkehelsetiltak 
Tiltak Ansvarlige / Samarbeidspartne-

re  
Tidsplan 

Utrede kantine på Allhuset for ungdom med Steigen Frivilligsentral, Eldrerådet, Lag Utredning/oppstart i 
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tilbud om sunn lunsj og lettere middagsmål-
tid mens de venter på trening.  

og foreninger, Folkehelsekoordinator, 
driftsleder Allhuset 

2015 

Gjennomføring/oppfølging røykfri arbeidstid 
i kommunen 

Rådmann, Personalsjef, kommunelege, 
Folkehelsekoordinator 

Årlig 

Utvikle statlig sikret friluftsområde Flat-
øya/Hjartøya 

PUD/venneforeninger 2015 

Turkort Hamsunds rike etc  2015 

Betale lys i akebakker/lysløyper PUD 2015 

Viltforvaltning – tilrettelegging for jakt PUD 2015 

Drift av skoler og barnehager, ballbinge, etc PUD 2015 

Økonomikurs til småbarnsfamilier Samarbeid NAV og helsestasjon 2015 

Ung, aktiv, glad og rusfri  Nav (Fornyde Unga ) Allhus/ Steigen 
Sportsklubb/ Nordfold IF   

Høst 2015  

Gjennomføring av prosjekter for å fremme folkehelsen 
Det pågår flere prosjekter i kommunen som vil kunne bidra til en bedre folkehelse. Folkehelserå-

det har oversikt over prosjektene og folkehelsekoordinator sitter med i prosjektgruppen eller er 

samarbeidspart til flere av dem. Dette for å sikre en effektiv ressursutnyttelse og sammenhengen-

de innsatser. For mer informasjon om prosjektene vises det til egne prosjektplaner.  

Prosjektnavn Ansvarlige / Samarbeidspartnere  Tidsplan 

 «Samhandling for barn og 
unge med psykiske vansker 
og rusmiddelproblemer»   

KS har initiert et samarbeidsprosjekt som har samlet 8-12 kommu-
ner i Nord-Norge i et regionalt læringsnettverk. Steigen kommune 
deltar her med representanter fra psykisk helse, NAV, barnehage, 
helsestasjon, barnevernet og Steigenskolen. Disse lokale deltakere 
er samlet i team som i utgangspunktet hete Forbedringsteamet. 
Navnet ble endret til «Prosjekt Bedre Samhandling». Hovedmålet 
til gruppa er å forbedre/styrke samhandlingen mellom de ulike 
tjenesteytere og tjenestenivåer. Et par viktige delmål er: 1)å styrke 
brukermedvirkning og 2)sette fokus på evalueringsverktøy. Leder 
av gruppa er Hilde Husøy.    

2014-
2015 

Videreføring av Psykisk Hel-
se og Rus i Nord-Salten 
(PHRINS) men i ny form 
«FACT». 

Prosjekteiere: Hamarøy kommune, Tysfjord kommune, Steigen 
kommune og Salten DPS. I nært samarbeid med SANKS, Fylkes-
mannen og brukerorganisasjoner 
 
Prosjektledere: Marit Vardehaug  

2012–
2015 

 

 


