Frøya –øyriket mot storhavet
Frøya er en øykommune på
Trøndelagskysten med ca 5100
innbyggere, hvorav 25%
arbeidsinnvandrere, og er en kommune
i sterk vekst. Kommunen har et sterkt
lokalt næringsliv og et rikt kultur- og
fritidstilbud.

Det trengs ei hel øy
for å oppdra et barn
ØYA-prosjektet 2017-2023
Det største folkehelseprosjektet noensinne
i Frøya kommune. Kommunens visjon Kraft
og mangfold gjenspeiles i prosjektet.
Mangfoldet av språk og kulturer skal
brukes til å bygge et godt lokalsamfunn for
alle.

Frøya har 1400
barn og unge
mellom 0-24 år

Hovedmål
Styrke voksenrollen og gjennom dette bygge trygge og robuste
barn og unge med god helse. Øke hverdagsmestring/livsmestring
for innbyggerne i Frøya kommune.

Sikre at alle
barn og unge i
Frøya kommune
føler seg sett
Målgruppe
Målgruppen er barn fra 0-18 år selv om tiltaket blir
rettet inn mot foreldre/foresatte og andre voksne.

Metode
Styrke relasjons- og samspillskompetanse ved bruk av ICDP –
international child development programme
Bruke momenter av ICDP i foreldremøter på barnehage og skoler
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Hvordan skal vi gjøre det?
Opplæring i ICDP til alle ansatte som jobber med barn og unge
Foreldregrupper ICDP i viktige overganger; førstegangsforeldre,
overgang barnehage/skole – barneskole/ungdomsskole
Foreldremøteplan for barnehager og skoler, med plan for tema og
innslag av momenter fra ICDP
#rollemodell: små filmsnutter laget av barn og unge med
humoristisk tilsnitt. Skal vise hva de anser som gode og dårlige
rollemodeller
Elevgrupper som følger tema i foreldremøteplanen og vice versa

Pilotprosjekt
Forskning på ICDP som tiltak inn i foreldregruppen for 2006-kullet
Forskning på prosess
Forskning på effekt ved hjelp av trendanalyser og måleindikatorer fra
ulike kvantitative undersøkelser bl.a. UngData
Forskning på organiseringen av folkehelsearbeidet i Frøya kommune
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ØYA-prosjektet
Ønsker å:
nå alle voksne og barn i Frøyasamfunnet
bidra til å skape et felles
språk/begrepsapparat, en felles
forståelse og bevisstgjøring av
foreldrerollens/voksenrollens betydning
for barns oppvekst
gi trygge og tydelige foresatte/voksne,
sosial utjevning, støtte
foreldre/foresatte i rollen deres slik at vi
i neste rekke bygger robuste barn
skape et lokalsamfunn med stor grad av
trygghet, inkludering og gode nettverk
og rammer for alle innbyggere

Samarbeidspartnere
Innbyggerne i Frøya kommune
Trøndelag fylkeskommune
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