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Helsefremmende arbeid blant 

barn og unge på Nøtterøy 

Nøtterøy kommune 



Med helse mener vi 

 

• Helse er å ha overskudd til å meste 

hverdagens utfordringer (Peter Hjorth) 
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HELHETLIG TILNÆRMING 

KOM.DIR 

Barnehager Skoler PPT Helsestasjon Barnevern 

SBK 

Kultur RMU 

Tverrfaglig koordinator 

Samhandling slik at de som er i 

kontakt med oss ser at ting henger 

sammen og at vi jobber ut fra samme 

grunnlag og over samme lest… 

http://www.digit.no/wip4/lines/uid.epl?&uiid=142206


10/17/2014 

 
SAMHANDLING 

BLIR NØDVENDIG 
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GO i Nøtterøy kommune 

 Felles tenking 

 Organisasjonsutvikling – lærende   
organisasjon 

 Kvalitet i det vi gjør 

 Hvis nytt  - til det bedre 

 Den røde tråden…. 

 

 Trekanten 
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Hit kommer alle… 

 

 

BARNEVERN 

HELSESTASJON 

BARNEHAGE 
SKOLE 
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Bakteppet Vestfold 

• 70% som fullfører videregående innen en 5 års 
periode 

• Nøtterøy NAV følger ca 450 unge fra 18-30 år 

• Antall uføre unge øker i Vestfold (ref leder NAV Vestfold) 

• For ungdom mellom 15 -24 år er psykiske lidelser 
den diagnosen som forårsaker flest legebesøk 

 

For å løse utfordringer kreves bred og tidlig 
innsats: 

• Tidlig for individet 

• I forkant av problemene i den enkeltes livsfase 

• Kontinuerlig gjennom oppveksten  
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Helsefremmende skole 

• Kan helse og vektlegging av 

helseperspektivet ha betydning for å 

begrense frafallet i vgs? 

• Folkehelsemidler til prosjekt initiert av FK 

• Nøtterøy invitert til å delta 

• 3 årig fra 2011. Nøtterøy kommune 

ansvarlig for prosjektgjennomføring 
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Helsefremmende skole 

• En helsefremmende skole skal styrke 

skole- og læringsmiljøet og fremme helse, 

trivsel og læring, som gir elevene et godt 

grunnlag for mestring og utvikling. (fra utlysning 

til skolene på Nøtterøy) 

 

• 60% prosjektlederstilling 

• Labakken barnehage, Føynland skole, 

Teigar uskole, Nøtterøy vgs 
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Formålet med prosjektet 

 
 

Bedret trivsel, tilhørighet og mestring for 

barn og unge og ansatte i deltagende 

skole og barnehager gjennom en helhetlig 

og systematisk satsning på 

helsefremmende arbeid.  

  

Øke andelen unge som fullfører 

videregående skole/kommer seg i 

meningsfyllt arbeid 
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Resultatmål 

 
 

 

• Det helsefremmende arbeidet er implementert i 
kommunens styringsdokumenter. Skoler og 
barnehage har planer for og gjennomfører tiltak i 
tråd med føringer i styringsdokumentene innen 
08.2013.  

  

• En veileder for implementering av 
helsefremmende arbeid i barnehage og skole 
basert på erfaringer fra prosjektet er utviklet innen 
15.12.2013. 
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Prinsipper 

• Begripelig 

• Håndterbart 

• Meningsfylt 
     Aaron Antonovski 

 

• Medvirkning & demokratisk prosess  

• Bottoms up, brukerstyrt tilnærming 

 









NOEN EKSEMPLER 

• Prosjektets hjemmeside 

 

 

 

 

 

• Foreldreveiledning Føynland skole 

http://www.styrkhelsa.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DJr_8Aha87c&feature=player_embedded
http://www.styrkhelsa.com/187/
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Status 

• Helsefremmende barnehager og skoler er en 

vesentlig del av målene i ny  kommuneplan.  

 

• Samfunnsmålet – God Oppvekst 

 

 Nøtterøy kommune sikrer barn og unge en trygg og 

sunn oppvekst, som kvalifiserer alle til et godt 

voksenliv med deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. 
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4 Veivalg 

1. Alle barn som vokser opp i Nøtterøy kommune 
opplever mestring, utvikling og læring.  

 

2. Oppvekstvilkårene bidrar til at ungdom fullfører sine 
utdanningsløp og kvalifiserer seg til arbeid 

 

3. Arbeidet med barn og unge i Nøtterøy kommune 
bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller.  

 

4. Barn og unge i Nøtterøy kommune har god helse.  

 

 



Status 

• De Utrolige Årene valgt som tilnærmingsmodell for alle 
barnehagene.  

• Flere av skolene har etablert trivselsledere 

• Ungdomsskolene samarbeider gjennom felles 
arbeidsgruppe om temaet. 

• Opplevelses kort - aktivitetskalender  

• Innledet samarbeid med Vestfold idrettskrets 

• Jakter tiltaksbank – øke samarbeidet med frivillige 

• Nettverk for arbeidsgruppene ledet av tverrfaglig 
koordinator  

• Satt på dagsorden, men nødvendig for alle å henge i 
stroppen…. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IRMl42ouRNE



