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Folkehelseoversikt 

• Det utarbeides en rapport hvert fjerde år for 
å ha oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen, og denne skal inngå som 
grunnlag for kommunens planstrategi og 
tiltak. 

• Rapporten gir en oversikt over 
helsetilstanden i byen, og hvordan 
levekårsindikatorene er fordelt mellom ulike 
geografiske områder.  

• Hensikten med oversikten er å identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, og å 
vurdere konsekvenser og årsaksforhold 



Funn i 2019 - bakgrunn for områdesatsing i Loddefjord 
og Olsvik 
 

• Mange elever fullfører ikke videregående 
skole innen fem år. I Olsvik gjelder dette 
37,9 % og i Loddefjord er det 44% av 
elevene.  

• Folkehelseoversikten viser et høyt 
fravær i ungdomsskolen, høy 
arbeidsledighet og et høyt antall som 
mottar uføretrygd. 

• I Olsvik rapporterte over 30,4% av 
8.klassingene at de sliter med psykiske 
plager og 37,5% oppga at de hadde 
bekymringer hjemme. Resultatet er det 
høyeste i Bergen. 

• Mange tilfeller av barnevernssaker. 

 



Områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik 

 

«Forbedre fysiske og sosiale forhold og  
bidra til å motvirke sosial ulikhet når områdene 
fortettes og videreutvikles» 

• Delprogram 1: Nærmiljø 

Mål: Gode nærmiljøer med sosiale møteplasser, 
aktivitetsmuligheter og trygg ferdsel. 

• Delprogram 2: Oppvekst og utdanning 

Mål: Innovasjon og metodeutvikling for å redusere 
frafallet i skolen og øke utdanningsnivået i 
befolkningen. 

• Delprogram 3: Byutvikling og infrastruktur 

Mål: Byutvikling og infrastrukturtiltak som bidrar til 
å øke områdets attraktivitet og som bidrar til mer 
variert befolkningssammensetning i 
fortettingsområdene. 

 



Et langsiktig pedagogisk utviklingsarbeid fra 2021 -2026 
for: 

 

• Loddefjord skole 

• Vadmyra skole 

• Olsvik skole 

• Sandgodtna skole 

 

 



Ressurspersoner og prosjektleder 

• 5 ressurspersoner i 50% stilling for 
områdesatsingen og 50% som 
lærere på skolene 

• Utvikler metoder, prøver ut, tar med 
erfaringer tilbake 

• Ressurspersonen deltar i skolens 
kvalitetsutviklingsgruppe 

• Prosjektleder i 100% er ansatt i etat 
for skole, TKU 

 



 
REBEKKA BLOMVÅGNES 

HENRIETTE HELLAND HAUGE 
HILDEGUNN LIE 

RAGNFRID LLANO 
KRISTIAN UELAND 

KRISTIN FAGERHEIM 



Følgeforskning 

Følgeforskningen skal gi oss 

kunnskap både om selve 

innovasjons- og 

utviklingsprosessen og resultatene 

av denne. 



Hva har vi gjort så langt? 

• Blitt kjent med skolene og hverandre 

• Bygget et kunnskapsgrunnlag: 
Forskning, podcasts, forskning, 
webinar, studiebesøk, egen erfaring 
og gjennom: 

• Medvirkningsprosesser: 
Skoleledere, lærere, foresatte, 
elever og andre  

• Arbeidet styres av 
programbeskrivelsen og 
materialiseres i en ny årlig 
handlingsplan 

 



«It takes a village» - For å nå målesettningen må vi 
samarbeide. 
 

• Skoleledeledelse 

• Lærere 

• Foresatte 

• Fritid 

• PPT 

• BUP 

• NAV 

• Lokalt næringsliv  

• MOLA 

• Andre? 



                      TAKK FOR MEG! 

 

 


