
 

 

Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2019-2026 

 

Punkt 1.4: Økt og forpliktende samarbeid på tvers av tjenesteområdene: 

• Vi følger opp handlingsplan rus og graviditet. 

• Vi iverksetter teamarbeid som arbeidsmetode mellom helse og omsorg og 

oppvekst. 

Punkt 1.6: Tidlig innsats og fokus på positiv omsorg og oppvekst: 

• Vi utarbeider en felles strategi for tidlig innsats mellom oppvekst og helse-, 

omsorg og velferd. 

• Jordmor kartlegger tidlig behov for oppfølging og forebyggende tiltak hos 

gravide (6-8 ukers graviditet). 

• Alle barnehager og skoler i Meløy er skiltet som 

helsefremmende.  Meløybarnehagene og 

• Meløyskolen jobber med trivsel og et godt læringsmiljø. Skolene og 

barnehagene har nulltoleranse for mobbing og iverksetter tiltak tidlig. 

• Barnehage og skole har et jevnlig og strukturert samarbeid med 

helsestasjonstjeneste, PPT, rusteam, forebyggende team, barnevern, 

fysioterapi- og ergoterapitjeneste. 

• Skolene jobber med økt læringsutbytte, trivsel og godt læringsmiljø i nært 

samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolehelsetjenesten. 

• Helsesøster har kontordag ved skolen hver uke, og er tilgjengelig for «drop-

in» samtaler. 

• Helsestasjon for ungdom har åpningstid på ettermiddag og vurderer bruk av 

nye teknologiske løsninger for kommunikasjon. 

• Familiesentermodellen utredes. 

• Vi videreutvikler tilbud om foreldreveiledning i grupper. 

• Det utarbeides en plan for sikkerhet, vedlikehold og utvikling av 

barnehagenes og skolenes uteområder. Vi samarbeider med FAU, lag og 

foreninger. 

Punkt 1.7 God og systematisk medvirkning fra innbyggerne: 

• Vi utarbeider rutiner for medvirkning fra alle brukere og pårørende. Vi 

følger retningslinjer i ny nasjonal veileder for oppfølging av pårørende. 

https://meloy.kommune.no/EPiServer/CMS/Content/globalassets/dokumentarkiv/helse-og-velferd/folkehelse/plan-hov-8.-februar-2019-kl.-14.41.pdf,,3055?epieditmode=False


• Medvirkning skal vi gjennomføre systematisk på alle nivå i kommunen. Det 

betyr at innbyggernes stemme skal bli hørt i planarbeid, evaluering og 

utvikling av tjenester. 

Punkt 1.8 Barneverntjenesten jobber helsefremmende og forebyggende i 

samarbeid med andre tjenester: 

• Vi legger til rette for at barn får medvirke i alle tjenesteområder. Barnets 

stemme skal vektlegges. 

• Vi utvikler «Familiemøte» som tverrfaglig samarbeidsform.  

Punkt 2.1 Barnefamilier i utsatte/sårbare livssituasjoner skal gis særskilt 

oppmerksomhet og støtte:  

• Barn og unge som faller utenfor fellesskapet (i barnehage, skole, jobb, 

fritidsaktiviteter) blir sett og fulgt opp etter behov. 

• God informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i 

barnehage. 

• Vi tilbyr gratis eller svært rimelige fritidstilbud til familier, barn og unge i 

samarbeid med flyktningetjenesten, lag og foreninger. 

• Vi benytter oss av mulighet for støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for 

inkludering av barn i lavinntektsfamilier. 

Punkt 2.4 Flest mulig elever gjennomfører videregående utdanning: 

• Forebygging av frafall starter i barnehage og grunnskole.  

• Folkehelse og livsmestring innføres som tverrfaglig tema i skolen fra 2020. 

• Vi samarbeider tett med videregående skole om lærlingeordningen. 

• Vi styrker skolehelsetjenesten med fagpersonell etter behov. 

• Vi samarbeider tett med oppfølgingstjenesten i videregående skole med 

særlig vekt på de mellom 18-25 år. 

Punkt 4.3 Videreutvikle eksisterende tverrfaglige team: 

• Vi evaluerer tidligere tverrfaglig gruppe «Positiv oppvekst i Meløy» i 

samarbeid med ungdommen og kulturkontoret. 

• Vi vurderer ny organisering av tverrfaglig samarbeid i henhold til nasjonale 

anbefalinger. 

 


