
Overhalla er en langstrakt kommune midt i Namdalen i Trøndelag, med nærhet 

til hav og fjell, by og land. 3879 innbyggere. Folkehelse, Fairtrade og klima/miljø 

er viktige ledestjerner for kommunen.

Lakseelva Namsen og sideelva Bjøra renner gjennom kommunen. 

Tettsteder i Overhalla er administrasjonssenteret Ranemsletta, Hunn, Skogmo og 

Øysletta. 

Overhalla er en perle for jakt, fiske og friluftsliv og har en rikholdig historie.

Overhalla har et rikt idretts- og kulturliv med over 100 lag og foreninger.

Kommunen er godt egnet for jord- og skogbruk. Driften har hovedvekt på 

korndyrking og storfehold. Landbruk og industri er viktige grunnpilarer. 

Overhalla grenser i nord mot Fosnes og Høylandet, i øst mot Grong, i sør mot 

Snåsa og Steinkjer, og i vest mot Namsos. 

OVERHALLA
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Uteområde OBUS



Mål

• Hovedmålsettingen er å fremme skoletrivsel og godt skolemiljø for ungdomsskoleelevene ved å 

skape gode og attraktive uteområder på OBUS. Det skal være enkelt å ha oversikt slik at 

uteområdet blir trygt og godt for ungdommene, og greit for de voksne som skal ha inspeksjon i 

skolegården. Det har ikke vært jobbet like godt med det fysiske oppvekstmiljøet som det psykiske, 

og det er et stort behov for å ruste opp uteområdet på skolen og legge til rette for en god arena 

elevene kan bruke både i friminuttene på skolen og på fritiden utenom skoletid.   

• Ungdomsskoleelevene er primærmålgruppa, og på bakgrunn av områdets lokaliteter er resten av 

Overhallas befolkning sekundærmålgruppa.

• Prosjektet skal også inngå som et større aktivitetsområde i Gimle-området som fremmer god 

folkehelse, aktivitetsområder og sosiale møteplasser for alle innbyggere og som innbyr til fysisk 

og sosial aktivitet uten krav til prestasjoner eller forpliktelser.  



• Dette vil bli en godt tilrettelagt møteplass, et nullterskeltilbud hvor man på 

tvers av generasjoner selv velger om man vil være aktiv eller passiv bruker 

av ulike aktiviteter. Det vil i tillegg utfylle sambruken av området i sin helhet. 

Prosjektet vil inngå som et større aktivitetsområde i Gimleområdet, og vil ha 

alle forutsetninger for å fremme god folkehelse og være en sosial møteplass 

for alle innbyggere, og innby til fysisk og sosial aktivitet uten krav til 

prestasjoner eller forpliktelser.  

• Området har stort potensiale for å kunne bli en arena som kan fremme 

mestring, tilfredshet, tilhørighet, utvikling og vekst, autonomi, gi opplevelse 

av mening, og bidra til positiv relasjonsbygging. 



Samarbeidspartnere:
Internt i kommunen:

- oppvekst, helse, teknisk og kultur 

- ungdomsklubben, ungdomsråd, elevråd, leder ungdomsklubb, teamledere skole,  
kommunefysioterapeut, vaktmester, FAU, helsesøster, SLT-koordinator, MOT, 
Overhalla idrettslag, barn- og unges representant

Eksterne rådgivere 

Trøndelag fylkeskommune

Program for folkehelse

Varighet prosjekt:

Fast installasjon






