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BAKGRUNN:

I tilsagnsbrev av 22. september, 2009 fikk Spydebergkommune bevilget et tilskudd fra
Østfold fylkeskommune v/ folkehelseseksjonen.Tilskuddet for Spydeberg sin del var på kr
100 000,-.
Tilskuddet skulle anvendes til « opplæring av ansatte i skole og kommuneadministrasjon i
kommunikativ plannlegging..dernest skal det kjøres kommunikative prosesser på
ungdomsskole(r). Hensikten er å mobilisere lokalsamfunnet til å gripe noen av de
utfordringene som avdekkes i ungdomsundersøkelsen. Midlene skal benyttes i kommunen.»
Det er levert inn en delrapport til i desember 2011. Her er prosessen i prosjektet redegjort for.
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Kontaktinformasjon
Navn på organisasjon

S ydeberg kommune
Spydeberg
un domsskole

Organisasjonsnummer

Organisasjonens post
eller bankgiro

Kontak erson
Adresse
Postnummer o sted
Telefon

864 947 352

1135.07.00147.
MERKES:
UNGDOMSSKOLEN
183000.221.2020.

Magne Tronstad
Griniveien 16
1820 Spydeberg
69835500
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NAVN PÅ TILTAKET/PROSJEKTET DET RAPPORTERES
PÅ: HEPRO - UNG DIALOG
Re skap Inntekter Budsjetterte

Kommentar
Bevilget støtte fra 100 000,-
fylkeskommunen

Egenandel i 25 000,- 25 000,-
forbindelse med
søknad om
nærmiljøanlegg
Utgifter i 10 000,- 10 903,- 3 bærbare
forbindelse med datamaskiner
etablering av m/lisenser
leksehjelp på
Frivilligsentral-
en i Spydeberg
Utgifter i 20 000,- 20 000,- Lønnskostnader:
forbindelse med 20 uker x kr 500,-
etablering og Matvarer: 10 000,-
drift av gratis
frokosttilbud
Utgifter i 30 000,- 20 000,- Lønnskostnader:
forbindelse med 30 uker x kr 1000,- 
drift av kantine
Utgifter i 15 000,- 15 000,- Samarbeidspartner:
forbindelse med Nina Hoff Mosling 
drift av
Skolehageprosj
ektet *
informasjon

Sum 100 000,- 100000,- 91997,- *
*Det er ikke regnet inn timer til bearbe delse av undersøkelse, møtevirksomhet, arbeid med
søknader og rapporter
*Det er ønskelig å bruke det resterende på å utarbeide nye nærmiljøsøknader, samt å bruke
noe midler til kursing av personale i forbindelse med kantine og frokost. Dette kan vi ev
redegjøre for i en egen rapport.
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RAPPORT OM PROSJEKTETS INNHOLD
1. l-lovedrnål:

Beskrivelse: Prosjektet tok utgangspunkt i den store ungdomsundersøkelse som ble
gjennomført i regi av Østfoldhelsa. Hovedrnålet med dette oppfølgingsprosjektet var
å lage tiltak som ville fremme ungdommens helse basert på informasjon og dialog
med ungdommene selv. (empowerment).
Gjennomføring av hovedmål: Det har vært gjennomført en stor undersøkelse der alle
skolens elever deltok (vedlegg). Denne ble analysert av medlemmer av elevrådet i
samarbeid med kontaktperson for prosjektet. Undersøkelsen var utformet slik at
informantene skulle vurdere sin egen helse og hvilke tiltak som kunne treffes
individuelt, på skolen og i Spydebergsamfunnet generelt. Kontaktperson og
skoleleder har etter denne analyse foreslått en prioritering av tiltak til skolens
elevråd. Dette har rådet respondert på. Resultatet er de tiltak som er listet opp i
denne rapporten.
Evaluering av hovedmål: Metoden tok utgangspunkt i forelesningsrekker /
workshops (Amdam og Brochett). Innsamling av informasjon var i tråd med den
kunnskap prosjektdeltakerne tilegnet seg her. De data som undersøkelsen gav, viste
at det var lite hensiktsmessig å invitere hele Spydebergsamfunnet inn i prosjektets
prosess. Likevel er to av tiltakene foreslått satt på aktiviteter som ligger utenfor
skolen. Pros'ektet konkluderer med at hovedmålets intens'on er o nådd.

2. Delmål:
a. Nærmiljøanlegg

i. Mål: med utgangspunkt i undersøkelsen blant ungdom å aktivisere ungdom
til fysisk aktivitet og å bidra til at ungdom oppholder seg utendørs.

U. Gjennomføring: Prosessen har vært ført i Spydeberg ungdomsskoles
elevorganer og avgjørelsen om å bruke midlene inn mot en søknad om
nærmiljøanlegg ble tatt høsten 2011. Denne søknaden (vedlegg) vil omfatte
bordtennisbord, frisbeekurver og sjakkruter til utendørs bruk. Det er uvisst
når anlegget kan være operativt, men brukerne håper dette kan skje relativt
raskt.
Evaluering: Det er montert to bordtennisbord (22. mai) og fire frisbeekurver
(primo august). Søknaden om sjakkbrett utendørs kom ikke med i denne
omgang. Begge anleggene har vært en umiddelbar suksess. Spesielt gjelder
dette bordtennisbordene. Disse blir flittig brukt av 10-15 elever hvert
friminutt og det er også aktivitet rundt disse utenom skoletid. Vi vil varmt
anbefale dette til andre skoler. Delmålet er o nådd.
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Leksehjelp
i. Mål:

1 - med utgangspunkt i undersøkelsen blant ungdom, å gi et godt og
stabilt tilbud om leksehjelp til ungdom. Dette skal igjen avhjelpe
denne stressproblematikken som en del ungdommer knytter til
lekselesning.

2. å etablere/informere om en arena som svært få ungdom i Spydeberg
benytter seg av.

i. Gjennomføring: Leksehjelpa blir organisert hver mandag kl 14 -16 i
Spydeberg. Tilbudet startet opp høsten 2011 og har ikke definert noen
periode for hvor lenge dette skal vare. Leksehjelpen blir gjennomført av en
håndfull meget kompetente lærere i regi av Frivilligsentralen i Spydeberg.
Leksehjelpen gis av frivillige, men det er en kjensgjerning at sentralen ikke
har midler til å holde det nødvendige utstyr som er nødvendig for å kunne
yte en så god hjelp som mulig.
Evaluering: De første ukene var det en håndfull elever som benyttet seg av
tilbudet, men etter en stund var det få eller ingen elever som har vært
innom. Den tilbakemelding prosjektet har fått at tilbudet må være på skolen.
Det at elevene må forflytte seg gjør at mange velger å dra hjem. Skolen har
ved gjentatte anledninger reklamert for tilbudet, men de elever som skolen
har snakket gir uttrykk for at det er ikke trendy å benytte seg av
Frivilligsentralen. Tilbudet er opprettholdt for høsten 2012. Delmålet er ikke 
oppnådd. 

Frokosttilbud
i. Mål: - å gi elever et tilbud om et enkelt, sunt og gratis frokostmåltid og en

sosial arena før oppstart av arbeidsdagen.
Gjennomføring: Tilbudet er tenkt etablert i januar 2012 og vil vare ut
skoleåret 2011/2012. Skolens kantine blir åpnet hver dag i tiden 07.45 —
08.10. Her vil det bli tilbudt enkle frokostalternativer (frokostblandinger,
knekkebrød, yoghurt) og drikke. Fra skolens ledelse er det viktig å anmerke
at tilbudet må drives av en voksenperson slik at hygieniske standarder og
krav blir fulgt opp.
Evaluering: Frokosttilbudet har fått mye oppmerksomhet og dette har blitt
lagt merke til av elever, foresatte og lokalsamfunnet for øvrig. Rent konkret
er det mellom 10 —30 elever som daglig har benyttet seg av det.
Tilbakemeldingene har vært entydige og positive. Skolens kontorfullmektig
har hatt overoppsynet med frokosten og det har med hell vært benyttet en
elev som assistent. Tilbudet er lettdrevet, effektivt og fyller behovene til de
elevene som behøver dette. Frokosten har for enkelte elever blitt et naturlig
samlingspunkt.
Spydebergs lokalpolitikere var så fornøyd med dette tiltaket at de beordret
skolen å videreføre tilbudet ut kalenderåret.
Delmål er o nådd.
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Kantinedrift
i. Mål: med utgangspunkt i undersøkelsen blant ungdom, å gi tilbud om et

enkelt og sunt kantinetilbud.
Gjennomføring: Tilbudet er etablert høsten 2011, men det er ikke midler til å
fortsette uten tilskudd. Dette tilskuddet vil holde driften i gang ut skoleåret
2011j2012. Fra skolens ledelse er det viktig å anmerke at tilbudet må drives
av en voksenperson slik at hygieniske standarder og krav blir fulgt opp.

Evaluering: Etter oppstart høsten 2011 har dette vært et svært populært
tiltak. Til tross for at tilbudet i kantina har vært basert på sunne råvarer, har
elevene benyttet seg av det og etterspurt en ytterligere utvidelse av tilbudet.
Kantinetilbudet har blitt en viktig del av skolen. Elevene har forventninger og
spisefri har fått en egen og god rytme de dagene kantina har åpent. Skolen
har hatt en egen husmor som har hatt med seg i alt fire elever. Salget har
vært så godt og svinnet så lite at prosjektet kun sitter igjen med utgifter til
lønn.
Spydebergs lokalpolitikere var fornøyd med dette tiltaket skolen å ønsket å
videreføre tilbudet ut kalenderåret.
Delmål er o nådd.

Skolehage
Mål: med utgangspunkt i undersøkelsen blant ungdom, å gi tilbud om fysiske
og sosiale aktiviteter.
Gjennomføring: Skolehageprosjektet har vært et samarbeid mellom
Spydeberg ungdomsskole og økobonden Nina Hoff Mosling i tre år. Det har
tidligere vært delfinansiert av prosjektet "Økoløft" som har vært i regi av
Fylkesmannen i Østfold. 9. trinn ved skolen sykler (8 km) til gården på våren
hvor det plantes forskjellige grønnsaker med fokus på økologisk drift,
gjennom sommeren er det et antall elever som luker skolehagene for ugress
og i høstterminen er det høsting, salg og forbruk av de samme grønnsakene.
Evaluering: Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og brukerne melder om
at dette er en av de anledningene som bidrar til sosial trygghet, fysiske
utfordringer og sosial trygghet. Vi tror at det er den udefinerte
sammenhengen med det å jobbe sammen med fysiske utfordringer som
bidrar til de gode tilbakemeldingene. Delmålet er o nådd.
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f. Informasjon
i. Mål: å bevisstgjøre om helse og helsestatus

iL Gjennomføring: Det var en viktig del av prosjektet å informere a)
ungdommene selv, b) lokale myndigheter c) allmennheten om at
helsesituasjonen i utgangspunktet er god. Ungdommenes helse er god og de
opplever den selv som god. Dette i seg selv mente prosjektet ville være
helsebringende. Det har vært foretatt flere allmøter på skolen hvor helse har
vært tema, det er foretatt en større undersøkelse blant ungdom . Spydeberg
kommunestyre er informert om undersøkelsen av representant fra
Østfoldhelsa og representant fra det lokale prosjektet. Den lokale presse har
dekket prosjektet (se vedlegg).
Evaluering: Delmål er o nådd. Det er likevel viktig at prosjektet benytter
enhver anledning til å forsette å informere alle parter så mye som mulig.
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