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 Helsedirektoratet - Fylkeskommunen Vestland
 Samarbeid Luster & Sogndal kommune
 5 årig prosjekt
 Folkehelsemelding 2015 Prosjektplanen er utarbeida av 

samarbeidsgruppa: 
Sogndal kommune: Kommunalsjef 
oppvekst, leiande helsesjukepleiar og 
folkehelsekoordinator.
Luster kommune: Kommunalsjef 
oppvekst, folkehelsekoordinator og 
prosjektleiar for «Saman om barn og 
unge i Luster». 



«
»

Gjere barn og unge rusta til å takle 
medgang og motgang i livet.

Gje barn og unge som bor i Luster- og 
Sogndal kommune like moglegheiter til 
å utvikle ei god og robust psykisk helse

Prosjektidè



Målsetting prosjekt

 Lage systematisk løp for livsmeistring frå barnehage og ut 
ungdomsskule

 «Gi barn og unge i Sogndal- og Luster kommune kompetanse, 
dugleik og verktøy til å kunne utvikle ei god og robust psykisk helse»



Bakgrunn for prosjektidè

 Ungdata 2017
- Einsemd, bekymring, alt er eit slit, depressiv stemningsleie
- Foreldre viktig for ungdom

 Ungdata 2021
- Analysere nye resultat
- Kva område treng forbetring

 Læreplan 2020
- Folkehelse og livsmeistring inn i læreplan

 Ulik praksis
- Vil ha likt tilbod for barn og unge



Bakgrunn..

 Ungdommens kommunestyre Luster
- Meir informasjon psykisk helse i skule
- Små dosar med tema seksualitet, rus og nettvett
- Yngre som har undervisning

 Helsestasjon
- Auke i komplekse sakar
- Angst, depresjon, skulevegring, sjølvskading, sinne, usikre og 
kjønnsforvirra



Problemstilling

 Korleis kan barnehagane og skulane i samarbeid med 
helsestasjon/skulehelsetenesta jobbe systematisk med livsmeistring?

 Kva kan helsestasjon/skulehelsetenesta, barnehagane og skulane i 
samarbeid med foreldre gjere for å gi barn og unge best mogleg 
forutsetningar for å få ein robust psykisk helse?



Livsmeistring?

 «Å utvikle ferdigheiter og tilegne 
seg praktisk kunnskap som hjelper 
den enkelte å handtere 
medgang, motgang, personlege 
utfordringar, endringar og 
konfliktar på best mogleg måte.»

 «Livsmeistring dreier seg om å 
kunne forstå og å påverke faktorar 
som har betyding for meistring av 
eiget liv.» Læreplanen 2020

«MOT» Lisa Aisato



Livsmeistring - TEMA
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Organisering
Prosjekteigar

Styringsgruppe 

Prosjektleiar

Fylkeskommunen Høgskulen på 
vestlandet

Ressursgruppe- 
barn og unge

Prosjektmedarbeidar Prosjektgruppe 

KORUS Folkehelse 
instituttet Norce



Ressursgruppe barn og unge

 8 ungdom frå Luster & Sogndal
 2 – 3 samlingar i halvåret
 Fram til haust 2022 – også lengre!
 Ungdomssamling med andre ressursgrupper
 Mat og påskjønning 

 Være med å forme tilbodet til barn og unge i Luster & Sogndal



Arbeidsoppgåver

 Bidra med tilbakemelding på prosjektutvikling
 Kva tiltak bør iverksettast

 Hjelpe med vegen vidare

 Rådgi prosjektet

 Kor trengs det betre opplegg?

 Utforme spørreundersøkingar 
 Holde presentasjon
 Representere barn og unge i prosjektet



Diskusjon

På ein skala frå 0- 10, der barn og unge i Sogndal og Luster er på ein 6 når 
det gjeld å vere godt rusta til å takle motgang i livet
  0-------------------------------------------------6----------------------------------------------10

«Kva tenkjer du skal til for at barn og unge i 
Sogndal og Luster skal komme opp på nivå 8?»



Vil du bidra?

Kontaktinformasjon

Jarle Teo Andersen 
Jarle.teo.andersen@sogndal.kommune.no
Tlf: 45298464

FRIST: Tysdag 02. mars 

mailto:Jarle.teo.andersen@sogndal.kommune.no

