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Barnehage og skole er to av de viktigste 

arenaene 

• Lokal mobilisering 

• Kunnskap 

• Fra forståelse til handling 

• Partnerskap og samarbeid 

• Veiledning og kompetanse 

 

43 av 44 Kommuner har forpliktet seg til å 

arbeide helsefremmende gjennom samarbeids-

avtale med fylkeskommunen (pr. 1.jan 2014) 

 



Lokal mobilisering 

• Samarbeidsavtale med 

styrket økonomi 

• Kommunale og regionale 

nettverk 

• 6 regionale friluftsråd – 

lærende nettverk 

• Metodespredning og 

evaluering 

• Materiell 
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Kunnskap 

• Folkehelseloven 

 Positive og negative 

faktorer 

• Skolens- og barnehagens 

innhold 

• Samfunnstrender 

• Pisa og nasjonale prøver 
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Hvor ble det av barndommen? 

 Barnehage 9600 timer 

 + 1.-7.trinn 5120 timer 

 + Vgo 2523 timer 

 + 8.10- trinn 2566 timer 

 ---------------------------------------------------- 

 = Totalt 19809 timer = 12 år i arbeidslivet 

 =============================== 

 Med friminuttene 30000 timer = ca 17 årsverk 

Mesteparten sittende 

http://citizensforsafetechnology.org/How-Things-Have-Changed,81,1729 



Fra forståelse til handling 

• Kriterier – felles språk 

• Endringsvilje 

• Hvor er vi? 

• Hva ønsker vi? 

• Hvordan kommer vi dit? 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller (§ 2).  

§ 9a-1.Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk 

og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
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Hva er utfordringen – hvem skal gjøre hva? 

Hva betyr helsefremmende? 

Kriterier – målbare mål 

Mange tiltak, men virker de? 

Hva gjør vi når det står dårlig til 

med grunnmuren? 

Andelene 15-åringer med overvekt og fedme, 2011. Til sammen blir 

andelen 16-17 prosent. Kilde: Helsedirektoratet 



Gjennomsnittlig timer stillesittende aktivitet per uke 

relatert til bruk av PC og TV utenom skoletid
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(Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005, HEMIL-rapport 3/2009) 

Skjermaktivitet barn og unge 



Hvor skal det ende før vi tar skikkelig tak? 

Alder 

(år) 
Kjønn 2005-2006 2011 

6  Jenter * 87 % 

 Gutter * 96 % 

9 Jenter 75 % 70 % 

 Gutter 91 % 86 % 

15 Jenter 50 % 43 % 

 Gutter 54 % 58 % 

Tabellen viser fysisk aktivitet registrert med aktivitetsmåler blant 6-, 9- og 15-åringer. 9- og 

15-åringenes aktivitetsnivå har vært stabilt siden 2005-2006. Prosentandelen er de som 

oppfyller de nasjonale anbefalingene om minst 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet.  

 

Men: Giske m.fl: halvparten av barna i en avd. er fysisk aktive nok i forhold til anbefaligene 

http://brage.bibsys.no/uis/retrieve/3363/Fysisk%20aktivitet%20i%20barnehagen%20....pdf 

 

2009: 130 elever på yrkesfag, 

fordelt på 14 vgs, fikk ikke 

vurdert eller 1 i standpunkt i 

kroppsøving. 

http://brage.bibsys.no/uis/retrieve/3363/Fysisk aktivitet i barnehagen ....pdf


Veileder som beskriver 

kriteriene (hefte) 

Matplakaten på Tigrinja 

//fh-fil/home$/bjomel/Barnehager og grunnskole/Helsefremmende barnehager/Vurdering og kriterier Barnehage/Endelig versjon ståstedsanalyse bhage.doc


Partnerskap og samarbeid 

• Kommuneavtaler 

• Folkehelsealliansen 

• Regionale partnere 

Friluftsråd 

RKK (Regionale kurs og 

kompetansesenter) 



Veiledning og kompetanse 

• Verktøy og materiell 

• Lærende nettverk 

• Vårres unga – vårres framtid, 

Fylkesmannen i Nordland 

• RKK - UiN og Høgskolene 



Materiell 

• Taubru 

• Naturklatrejungel 

• Snøformer 

• Mattørkere 

• Hefter og 

publikasjoner 

• Nettside for deling 
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