Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Narvik kommune
Mål for prosjektet er å forebygge mobbing og skape møteplasser for innbyggere som ikke er
organisert i fritidsaktiviteter. Narvik kommune vil i denne forbindelsen få satt dette på
dagsorden gjennom organisering og rutiner for å få til brukermedvirkning blant barn og unge.
Utvikling av ungdomsrådet (UR) er derfor en viktig arena for politisk medvirkning som vil
være et av målene for prosjektet, og som kan være en pådriver for å forebygge mobbing.
Dette er i tråd med handlingsplanen til «Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025», samt
«Kommuneplans samfunnsdel 2013-2025».
Lavterskeltilbud for barn/unge bør det jobbes videre med for å forebygge mobbing og
ekskludering, samt bygge identitet og utvikle interesser. Dette er en viktig oppgave som
ungdomsrådet vil jobbe med i 2018.
Målgruppe og tema
Barn og unge i aldersgruppen 9-25 år.
Valg av metode
Kvalitativ metode.
Deltagende observasjon, kursing, opplæring, arbeidsseminar og dialogmøter.

Tiltak/Samarbeidsparter
Periode

Tiltak

Samarbeidsparter

Prosjekt: Forebygging av mobbing
Okt- Des. 2016

Etablering av ungdomsråd (UR)

Jan.- april 2017

Drift og opplæring av Ungdomsrådet
fortsetter.
Saksforberedelse til Bystyret med
innspill til Kollektivplan for Narvik
kommune 2017-2024. Faste møter
hver fjortende dag på Ungdommens
hus (Verdensteateret). Arbeide med
prosjektet “Forebygging av
mobbing”.
Idémyldring rundt tema. Sette seg inn
i “Kjetil og Kjartan show”.
Planlegging av show. Hvilke skoler
skal delta/klassetrinn.
Oppfølging av skoleklassene etter
show.
Møte med rektorene og presentere

Mai -august 2017

Prosjektleder, Enhet
Kultur, Ungdommens
fylkesråd, Barnas
talsperson
Enhet kultur og UR

UR, Enhet Kultur,

Sept.-desember 2017

prosjekt.
Rekruttering til UR. Kontakt med
elevrådene.
Rekruttering til UR/opplæring
fortsetter.
UR lager handlingsplan for skoleåret
2017/2018.
22. okt. Kjetil og Kjartan show.
Oppfølging av
spørreskjema/arbeidsoppgaver
utarbeidet i regi av Kjetil og Kjartan
show. Presentere resultatene for
plankomite.
Forbereder regional “workshop” for
UR som skal gjennomføres på nyåret,
med opplæring saksforberedelse til
bystyre.
Debatteknikk/ta ordet i bystyresalen
m.m.

rektorene, skolene,
elevrådene.
UR, elevrådene, Enhet
kultur.
Skolene: klassetrinn 4. 7. Lærerne

Prosjekt: Lavterskeltilbud for barn og unge som ikke er
organisert i noen fritidsaktivitet.
Jan. – april 2018

Brukermedvirkningsundersøkelse:
«Hvordan er Narvik kommune som
oppvekstkommune?»
Biblioteket- hvordan kople litteratur
og lavterskeltilbud

UR, elevrådene og
oppvekstkoordinator.

UR og enhet Kultur

Sept. -des 2018

Ungdommens hus (Verdensteateret)
– hvordan utnytte huset med dens
fasiliteter for å nå nevnte målgruppe
- Uteområder/grøntområder og tiltak

Jan. -1. april 2019

Videreføring av prosjekt.

Mai – aug. 2018

UR, Biblioteket, Enhet
kultur

UR, Enhet Kultur, Veg
og park, Økonomi
UR, Økonomi

