Kommune: Meløy
År: 2019
Budsjett
100 000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

2) Samarbeid

Tema
Folkehelseuka

Tittel på tiltak
Se program
meloy.kommune.
no/folkehelse

Beskrivelse av tiltak
Budsjett
Resultatmål
Et rikholdig program i
15 000 Synliggjøre hva
samarbeid med
folkehelse er blant alle
tjenester, lag, foreninger
innbyggerne i Meløy.
og næringsliv.
Skape trivsel og
engasjement i bygdene.

Folkehelseprogrammet Kompetanseheving folkehelse

Midler til dekning av
reiseutgifter til
prosesslederkurs og
kurset Bli en bedre
brobygger.

Ungdata 2019

Samarbeid med
ungdomsrådet om
informasjon av resultater
og tiltak.

Resultater fra
Ungdata og
Ungdata Junior

15 000 Tjenester som kultur,
oppvekst,
helsestasjontjenesten,
flyktningetjenesten,
forebyggende team får
økt kompetanse på
folkehelsearbeid.
6 000 Resultatene fra Ungdata
og Ungdata Junior skal
være godt kjent blant
politikere, administrativ
ledelse, Meløyskolen og
befolkningen generelt og
brukes som et
kunnskapsgrunnlag for
målrettede tiltak rettet
mot barn og unge.

3) Bo- og nærmiljø

Barn og unges
stemme,
Nærmiljøprosjektet

Vandring i Meløy

4) Et inkluderende og Fritid for alle
likeverdig samfunn

Utvikling av
uteområdene til
Ørnes og Enga
skoler

Midler til arbeidsgruppen
som arbeider med
utvikling av uteområdene
i tråd med elevenes
planer. Midlene skal
brukes til bevertning,
folkemøter, reise internt i
kommunen etc.
Tilrettelegging i
Meløy har merket
turløyer som er
turløyper i alle grendene i
med i prosjektet.
samarbeid med lag og
foreninger.
Arbeidsmøte med Møte med tjenestene,
verktøyet
lag, foreninger og
ALLEMED
bedrifter.
(www.allemed.no)

Utprøving av
Elevstua
Møteplass for ungdom

Elevstua er en ny
ukentlig lav-terskel
møteplass rett etter
skoletid for elever i
videregående skole. Her
er det aktiviteter og tibud
om rimelig middag.
Tiltaket er i samarbeid
med Nordre Meløy
sanitetsforening og Lions
Club Ørnes. Mer info:
Elevstua Meløy på
facebook.

10 000 Arbeidsgruppen
gjennomførerer tiltak i
tråd med planene.

5 000 Flere tiltak i etablerte
turløyper.

4 000 Vi evaluerer de syv
tiltakene som er
igangsatt. Vi
samarbeider på tvers og
kommer frem til nye
gode tiltak for
inkludering.
10 000 Etablere Elevstua som et
fast tilbud utover
prøveperioden som varer
fra mars til juni.

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage

Premier til
markering
helsefremmende
barnehager

Det er fire barnehager
som får kvalitetstemplet
helsefremmende
barnehage: Utsikten (ny
barnehage), Halsa,
Glomfjord og Vall.

10 000 Alle barnehagene i
Meløy skal være
godkjente innen
utgangen av 2019.

Helsefremmende
skole

Kompetanseheving fysisk
aktivitet

Kurs for skolene slik at
lærere og evt. elever får
øvelser i fysisk aktivitet til
bruk i timer og friminutt.

20 000 1) Skolene er bedre på å
knyttet sammen fysisk
aktivtet og læring.
2) I friminuttene er det
aktiviteter som bidrar til
fysisk aktivitet og trivsel.

6) Voksenlivet
7) Alderdom
Sum

195000

