Kommune:
År:

Beiarn
2019
Budsjett
50000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

Tema
Styrking av
kunnskapsgrunnlaget
Folkehelsearbeid

Tittel på tiltak
Oversiktsdokumentet
Folkehelseuka
2019

Beskrivelse av tiltak
Budsjett
Resultatmål
Ny kunnskap oppdateres
500 Forankring av folkehelse
i dokumentet
i alle kommunale planer.

Vise frem gode
folkehelsetiltak i
kommunen gjennom en
ukesplan med aktiviteter
og i tillegg blir det ett
arrangemet for å
markere uka spesielt.
Kunnskap om barn UNG DATA 2019 Spørreundersøkelse
og unge i Beiarn
gjennom NOVA.
Gjennomføres i mars av
helsesykepleier og
Trones skole
Helhetlig folkehelse Tverretatlige
Møter for å skape felles
folkehelsemøter
enighet i forhold til
satsning på folkehelse i
kommunen.
Koordinerende Enhet Kompetansehevin Deltagelse på
g
Habiliteringsdagene i
Salten. Leder i KE deltar.

2000 God kunnskap i
befolkninga i forhold til
satsning på
folkehelsearbeid og
aktiviteter i kommunen.

500 Økt kunnskap for bedre
tilrettelegging for barn og
unge i Beiarn.

500 4 møter i året

2000 Et godt koordinerende
organ med god
kunnskap og nettverk i
Salten.

Møteplass,
samlingsplass for
ungdom og voksne over
15 år. Oppgradering av
utstyr som er gammelt
og utslitt.
Treningsveiledning Kompetansehevin Tilbud om
g av brukere av
treningsveiledning til
treningsstudioet
brukere av
for å forebygge
treningsstudioet.
skade og fremme Gruppetrening ved
treningsglede.
kvalifisert personell.
Boligpolitisk plan
Kompetansehevin Deltagelse på Husbankg
konferansen 2019.
Sosialkonsulent og
teknisk etat deltar.
Attraktivt uteområde Moldjordparken
Inngjering av
for skole og
lekeområdet og
barnhage
omdirigering av trafikk til
4) Et inkluderende og Tilflytting av
Kompetansehevin Deltagelse på Fagdag om
likeverdig samfunn
innvandrere
g
kultur, kvalifisering og
arbeid.
Flyktningekonsulent
deltar.

45000 God kvalitet på utstyret
slik at det tåler hyppig
bruk. Økt antall brukere
av treningsstudioet. Økt
trivsel. Utstyret skal være
på plass våren 2019.
8000 En sosial arena for
helsefremmende
aktivitet.

5) Barn og ungdom

10000 Styrke foreldrenes evne
til å regulere egne og
barnets emosjoner.
Hjelpe foreldre til å
skape gode og trygge
relasjoner til

3) Bo- og nærmiljø

Møteplass, trening
trivsel og
helsefremming.

Helsefremmende
barnehage

Oppdatering av
utstyr i det
kommunale
treningsstudioet

Kompetansehevin Sertifisering av veileder
g
(Kommunepsykolog) i
COS- Circle Of Security.
Foreldreveiledende kurs.

3500 Gjennom virkemidler
som bostøtte, lån og
tilskudd hjelpes
vanskeligstilte inn på
40000 Trygg lek. Sikker levering
og henting av skolebarn.
Aktiv skolevei.
2000 Et oppdatert og godt
tilbud til kommunens
innvandrere.

Helsefremmende
skole

Kompetansehevin Veilederkorpset.
g
Pedagog i Beiarn
barnehage er en del av
Veilederkorpset og bidrar
til kompetanseheving i
egen barneage og andre
Salten kommuner.

11000 Kommunepsykolog har
kunnskap på
foreldreveiledning og
hjelper foreldre og
ansatte i rollen som
omsorgsgivere.

Kompetansehevin Videreutdanning i
g
Kognitiv terapi modul 1,
helsesykepleier i
helsestasjon- og
skolehelsetjeneste.

20000 Helsesykepleier har
kunnskap i
samtaleterapi. Trygghet i
rollen som veileder og
støttespiller for barn,
unge og deres
omsorgsgivere.

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

195000

