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1

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke

Nr. Indsats

Indhold

Sundhed i fællesskab
Sunde rammer

1

Sundt og aktivt lokalområde

Sunde rammer
Sundhed i fællesskab
Mental sundhed

2

Den unges sundhed – samarbejde
med ungdomsuddannelserne

Sunde rammer

3

Flere borgere i sundhedstilbud

Mental sundhed

4

Øget kapacitet i Åben og Rolig

Mental sundhed

5

Stressforebyggende indsatser på
virksomheder

I Aalborg Kommune vil vi løfte borgernes
sundhed i hele kommunen. Formålet med
denne indsats er at får skabt en model, hvor
kommune, civilsamfund og lokale aktører
arbejder sammen om at fremme borgernes
sundhed. Det kræver, at vi for alvor tænker
og samarbejder på tværs af kommunale
søjler, politikker, strategier, og ikke mindst får
inddraget og arbejder samskabende med
civilsamfundet og de lokale aktører.
Aalborg Kommune har siden 2007 haft et
samarbejde med ungdomsuddannelserne i
kommunen. Formålet er at fremme unges
sundhed og trivsel, herunder at forebygge
uddannelsesfrafald. Samarbejdet giver unik
adgang til en målgruppe af unge, som
kommunen har svært ved at nå via
eksisterende indsatser og tilbud. Aalborg
Kommune vil styrke denne indsats og nå ud til
endnu flere unge.
Aalborg Kommune vil med denne indsats
styrke samarbejdet med almen praksis og
andre relevante aktører med det formål at
understøtte af flere borgere, som har behov,
kommer i et kommunalt sundhedstilbud.
I budget 2019 er der afsat midler til at øge
kapaciteten i Åben og Rolig, som følge af den
stigende efterspørgsel
Ved at lave en indsats i samarbejde med
virksomheder der kan forebygge stress, er der
potentiale for at færre borgere sygemeldes
med stress.
2

Forventet implementering
2019 2020 2021 2022
X
X
X
X

Ansvarlig afdeling
Sundheds- og
Kulturforvaltningen

X

X

X

X

Sundhedsstrategisk
Team

X

X

X

X

Aalborg
Sundhedscenter og
Sundhedsstrategisk
Team

X

X

Center for Mental
Sundhed
X

X

X

Center for Mental
Sundhed
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Lighed i sundhed
Mental sundhed

6

Styrket samarbejde mellem
sundheds- og
beskæftigelsesområdet

Formålet med denne indsats er i højere grad,
at sammentænke sundheds- og
beskæftigelsesrettede indsatser til gavn både
borgernes sundhed og
beskæftigelsesmuligheder.

X

X

X

X

Sundhed rammer
Sundhed i fællesskab
Ulighed i sundhed

7

Bevæg Dig For Livet – omsætning af
aktivitetspulje

X

X

X

X

8

Sundhed og trivsel blandt børn og
unge

Aalborg Kommune er visionskommune i
Bevæg Dig For Livet, der har som overordnet
formål at understøtte at flere borgere bliver
fysisk aktive og aktive i en forening.
Under bearbejdning

X

X

X

X

Lighed i sundhed

9

Mere idræt i folkeskolen

X

X

X

X

Lighed i sundhed

10

Kvalificering af skolernes
bevægelsesindsats

X

X

Sunde rammer

11

Røgfri skoletid på alle skoler i
Aalborg Kommune

X

X

X

X

Sunde rammer
Sundhed i fællesskab

12

Tobak under disken

Et antal skoler skal fra august 2019 være
idrætsskoler. Det vil bl.a. sige at de skal have
6 ugentlige idrætslektioner i 1.-6. klasse og 4
ugentlige lektioner i 7.-9. klasse.
Skoleforvaltningen igangsatte i efteråret 2018
en indsats på 4 skoler, der har til hensigt at
sætte særligt fokus på bevægelse. På skolerne
skal der igangsættes et arbejde med at
afklare, hvordan bevægelse mest
hensigtsmæssigt implementeres på skolen.
Aalborg Kommune har siden 2012 haft røgfri
skoletid. Denne indsats har to formål:
1) Opfølgning i folkeskolerne
2) Samarbejde med privat-, fri-, og
efterskoler om røgfriskoletid
Aalborg Kommune vil gå i dialog med
dagligvarebutikker og kiosker med henblik på
at drøfte muligheden for at gemme
tobaksvare væk og herunder afsøge metoder,

X

X

X

X

Job- og Ydelsesafdelingen, Aalborg
Sundhedscenter,
Center for Mental
Sundhed og
Sundhedsstrategisk
Team
Fritidsafdelingen

Sundheds- og
Kulturforvaltningen
og
Skoleforvaltningen
Læring og
Pædagogik

Læring og
Pædagogik

Sundhedsstrategisk
Team,
Skoleforvaltningen
og Aalborg
Sundhedscenter
Sundhedsstrategisk
Team
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Sunde rammer

13

Sunde foreningsrammer for børn og
unge

Sunde rammer

14

Tilbud om livsstilsændring –
”Værktøjskasse”

Sunde rammer

15

Indsats til børn med overvægt

Mental sundhed

16

Styrkelse af mental sundhed i mødet
med borgeren

Mental Sundhed

17

Indsats for borgere med moderat
angst og depression

Sunde rammer
Ulighed i sundhed
Mental sundhed

18

Aktiv tredje alder

der kan understøtte denne omstilling.
Styrke samarbejdet med foreningslivet om
etablering af sunde rammer i forhold til røg,
alkohol og sund mad for børn og unge
Aalborg Sundhedscenter har gode erfaringer
med et hjælp-til-selvhjælps tilbud, som
borgerne får hjælp til livsstilsændringer. Dette
tilbud skal udbydes flere steder i kommunen
Formålet med denne indsats er at afdække,
hvordan vi kan styrke opsporingen og
indsatsen overfor overvægtige børn.
Center for Mental Sundhed har en stor viden
om mental sundhed og stress, ensomhed eller
psykiatriske diagnoser som angst og
depression. Det skal afdækkes om denne
viden skal anvendes bredere i kommunen og
om Center for Mental Sundhed skal være en
form for videnformidlingsfunktion.
Center for Mental Sundhed vil arbejde med at
udvikle et tilbud for borgere med moderat
angst og depression
For at imødekomme udviklingen med flere
ældre er det nødvendigt at sætte fokus på,
hvordan kommunen kan bidrage til, at flere
ældre opnår en sund aldring og dermed
begrænse eller udsætte behovet for syge- og
hjemmepleje.

X

X

X

X

Fritidsafdelingen

X

X

X

X

Aalborg
Sundhedscenter

X

X

X

X

X

X

X

X

Aalborg
Sundhedscenter og
Sundhedsstrategisk
Team
Center for Mental
Sundhed

X

X

X

X

Center for Mental
Sundhed

X

X

X

X

Aalborg
Sundhedscenter og
Sundhedsstrategisk
Team
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Pejlemærke

Nr. Indsats

Indhold

Sunde rammer

1

Fremme fysisk aktivitet og motorik i
dagtilbud 0-6 år

2

Specialiseret rådgivning vedrørende
børns motoriske udvikling

3

Opsporing af børn med motoriske
vanskeligheder og/eller lavt fysisk
aktivitetsniveau

4

Tilbud til borgere med særlige behov

5

Fremme aktiv bevægelseskultur i
institutioner

6

Samarbejde om fremme af fysisk
aktivitet på tværs af
forvaltningsområder

7

Forebygge overvægt i dagtilbud 0 –
6 år, fritidscentre og botilbud

Systematisk fremme af børnenes
bevægelsesaktivitet, bedre anvendelse af
uderummet samt læringsrummet både inde
og ude. Udvikling og implementering af
særligt læreplanstemaet Krop, sanser og
bevægelse gennem den styrkede
pædagogiske læreplan.
Etablere udgående fysio– og ergoterapeutisk
bistand til dagtilbud 0-6 år med fokus på
træning som en del af børns
hverdagsaktiviteter i børnenes læringsmiljøer.
Følge op på, at den udgående fysio – og
ergoterapeutisk bistand til dagtilbud 0-6 år
bidrager til tidlig opsporing samt nedbringelse
af ventetid på specialiseret rådgivning.
Formidle fysisk aktivitetstilbud til udsatte
voksne samt børn og unge i udsatte
positioner.
Fokus på fremme af bevægelse i
fritidscentrene samt bo og samværstilbud til
børn og unge i udsatte positioner samt bo og
samværstilbud til udsatte voksne.
Samarbejde og koordinere med relevante
forvaltninger ved tiltag og tilbud målrettet
fremme af børn, unge og udsattes fysisk
aktivitet. Fx Skoleforvaltningen, Sundhed og
Kulturforvaltningen samt Ældre og
Handicapforvaltningen
Fortsat lokal omsætning af Børne- og
Familieafdelingens mad og måltidspolitik ’Det
fælles grundlag for mad og måltider’ samt

Lighed i sundhed

Forventet implementering
2019 2020 2021 2022
X
X

Ansvarlig afdeling

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

Børne- og
Familieafdelingen

5

Bilag 3 – Forvaltningernes handleplaner

8

Samarbejde omkring forebyggelse,
opsporing og tilbud til børn og unge
med moderat overvægt.

9

Opsporing af rygevaner og
henvisning til rygestop

10

Styrke samarbejde internt om
henvisning til rygestopstilbud

11

Udbrede opsøgende rekruttering til
rygestoptilbud

12

Handlevejledninger ved bekymring
om alkoholproblemer i familier

13

Alkohol- den korte opsporende
samtale

14

Styrket fokus på forældre – og
plejeforældres - sundhed

15

Fysisk aktivitet – samarbejde og

relevante anbefalinger vedr. mad og måltider,
fysisk aktivitet og mental sundhed.
Undersøge og evt. igangsætte pilotprojekt
med Sundhed og Kulturforvaltningen og
Skoleforvaltningen omkring eksempelvis
- Tilbud til førskolebørn og skolebørn
med moderat overvægt.
- Opsporing af førskolebørn med
overvægt eller i risiko for overvægt i
dagtilbud og dagplejen, herunder
gode måder at tage samtalen med
forældrene herom.
Rådgiver spørger til rygevaner eks. ved brug
af ”Very Brief Advice” og henviser til
relevante rygestopsforløb.
’Very Brief Advice – meget kort rådgivning om
rygestop’ indskrives i 0-6 årsområdets
retningslinjer for forældresamtaler.
Udbrede fritidscentrenes tilbud om
rygestopvejledning til at være
kommunedækkende. Indsatsen sker i
samarbejde med SUN
Sikre kompetencer via opfølgningskursus og
uddannelse af nye nøglepersoner i dagtilbud
0-6 år i forhold handlevejledninger ved
bekymring om alkoholproblemer i familier.
Rådgiverne skal fortsat gennemføre korte
opsporende samtaler om alkohol med
borgerne i jobcentret. Indsatsen skal styrkes.
Familiegrupperne skal afdække udsatte
forældre samt plejeforældre og give dem råd
og vejledning om sundhedstilbud. Fokus på
KRAM faktorerne.
Der skal arbejdes med parallel forløb, hvor

X

X

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

Job- og
Ydelsesafdelingen

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

X

X

Job- og
Ydelsesafdelingen

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

Socialafdelingen

X

X

X

Job- og
6
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parallel forløb
16

Mental sundhed

17

18
19
20

21

22

23

24

forløb med fysisk aktivitet kombineres med
job- eller uddannelsesrettet forløb
Styrket samarbejde mellem
Planlægge indsatser i samarbejde med
sundheds. Og
Sundhed- og kulturforvaltningen med særligt
beskæftigelsesområdet
fokus på parallel forløb
Fremme mental sundhed på tværs af Forsat implementering af
dagtilbud og skole
Udviklingsstrategien på tværs af dagtilbud og
skole, herunder fokus på gode overgange.
Styrke børns trivsel i dagtilbud
Udvikle og implementere opsporingsmodel i
dagtilbud 0-6 år
Styrke tidlig indsats til børn og unge Udbrede kendskab og brug af Trivselsforum
med sociale og psykiske problemer
0-6 år i forhold til mindre bekymringer
Tilrettelægge tidlig indsats for
Forsat udvikling af tilbud til særlige grupper af
sårbare og social udsatte familier.
sårbare familier fx Hånd om barnet til
forældre med præmature børn eller helt
lokale tiltag fx i forbindelse med
gennemførelse af helhedsplaner.
Tidlig opsporing af dårlig mental
Implementere at sundhedsplejen foretager
sundhed hos spædbørn i første
systematisk tidlig opsporing af mental dårlig
leveår
sundhed ved hjælp af ADDB metoden (Alarm
Distress Baby Scale)
Styrke flere børn og unges
Forsat styrke børn og unges kendskab og
deltagelse i fritidsaktiviteter.
deltagelse i fritidsaktiviteter fx foreninger.
Forsat udvikle inddragelse af foreninger i
læringsmiljøer fx dagtilbud.
Sikre særlig indsats til unge, der ikke Fritidscentrenes samarbejde med
er i uddannelse eller arbejde.
Ungdommens Uddannelsesvejledning og Job
og Ydelsesafdelingen forventes styrket med
yderligere tiltag i 2019.
Tilbud til pårørende fx børn og
partnere til borgere der har psykiske
elle livtruende sygdomme

Undersøge hvilke tilbud der i Familie og
Beskæftigelsesforvaltningen og evt. tilbud i
Sundhed og Kulturforvaltning, Ældre og
Handicapforvaltningen og Region Nordjylland

Ydelsesafdelingen
X

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen
Børne- og
Familieafdelingen
Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

X

X

Job- og
Ydelsesafdelingen

Børne- og
Familieafdelingen

Børne- og
Familieafdelingen

X

X

X

Job- og
Ydelsesafdelingen
Børne- og
Familieafdelingen
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25

Sociale medier

26

Indsats mod angst (Børn og unge)

27

Mental sundhed – opsporing og
samarbejde/parallel forløb

med henblik på sikre formidling heraf.
Indhente viden om brug af sociale mediers
påvirkning af de helt nære relationer med
børn, herunder påvirkning af børns udvikling.
Undersøge evt. forskningsinteresse i Center
for Anvendt kommunal Forskning.
Evt. udvikle tiltag med fokus på børn og unges
brug af sociale medier, trivsel og søvn.
Medarbejdere i Familiegrupperne klædes
bedre på, i forhold til viden om angst-tilbud.
Der udarbejdes folder til medarbejderne,
samt introduktion hertil af psykolog.
Undersøge, hvordan der kan arbejdes med
værktøjer til tidlig opsporing af symptomer på
dårlig mental sundhed samt udpege
indsatser, hvor der kan etableres samarbejde
med andre afdelinger i forhold til denne
målgruppe.

X

Børne- og
Familieafdelingen

X

Socialafdelingen

X

X

Job- og
Ydelsesafdelingen
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Skoleforvaltningen
Pejlemærke

Nr. Indsats

Indhold

Lighed i sundhed

1

Mere idræt i folkeskolen

Sunde rammer og
mental sundhed

2

Sundhed og trivsel blandt børn og
unge

Et antal skoler skal fra august 2019 være
idrætsskoler. Det vil bl.a. sige at de skal have
6 ugentlige idrætslektioner i 1.-6. klasse og 4
ugentlige lektioner i 7.-9. klasse.
Der skal arbejdes med forebyggelse af indtag
af alkohol, rygning og rusmidler på 10. årgang
ligesom det er tilfældet på 6. og 8. årgang.
Derudover skal der arbejdes med mental
sundhed blandt eleverne i 8. årgang

Sunde rammer

3

Røgfri skoletid på alle skoler i
Aalborg Kommune

Mental sundhed

4

Mental sundhed – mod på livet

Lighed i sundhed

5

Kvalificering af skolernes
bevægelsesindsats

Forventet implementering
2019 2020 2021 2022
x

Ansvarlig afdeling

x

Aalborg
Sundhedscenter,
Center for Mental
Sundhed og
Sundhedsstrategisk
Team
Sundhedsstrategisk
Team,
Skoleforvaltningen
og Aalborg
Sundhedscenter
Skoleforvaltningen,
Læring &
Pædagogik

Der skal med denne indsats følges op på, om
folkeskolerne efterlever beslutningen om
røgfri skoledag. Derudover indledes et
samarbejde med privat-, fri- og efterskoler
bl.a. for at rådgive om røgfri skoledag
Der er indledt et samarbejde mellem Aalborg
Kommune og Aalborg Universitet omkring
indsatser til fremme af mental sundhed
blandt unge i udskolingen (fra 7. klasse). Der
er foreløbig gennemført en kortlægning af
eksisterende tiltag og indsatser. Det er
intentionen, at kortlægningen skal anvendes
som springbræt til en fondsansøgning, der
forhåbentligt kan medvirke til at finansiere et
projekt, hvor der igangsættes nye indsatser
og arbejdes på endnu bedre koordinering af
tiltag på mental sundhedsområdet.
Skoleforvaltningen har igangsat en indsats på
4 skoler, der har til hensigt at sætte særligt
fokus på bevægelse. På skolerne skal der

x

x

x

Skoleforvaltningen,
Læring &
Pædagogik

Skoleforvaltningen,
Læring &
Pædagogik
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igangsættes et arbejde med at afklare,
hvordan bevægelse mest hensigtsmæssigt
implementeres på skolen. Relevante
spørgsmål kunne fx være: Hvilken type af
bevægelse ønskes (aktiviteter med lav
intensitet/høj intensitet)? Hvornår på dagen
er det mest hensigtsmæssigt med bevægelse?
Skal bevægelse integreres i fagene, i særskilte
bevægelsesbånd eller andet?
Mental sundhed

6

Tilbud til børn med angst

Mental sundhed

7

Læringslokomotivet

PPR har igangsat forskellige tilbud til børn
med angst og ængstelighed; herunder kan
bl.a. nævnes Cool Kids og Chilled samt
gruppeforløb for børn med angst og deres
forældre.
UngAalborgs Læringslokomotiv er et tre ugers
intensivt læringsforløb med overnatning for
20 elever i 8. klasse. Læringslokomotivet er et
tilbud til elever, der er i risiko for at blive
erklæret ikke uddannelsesparate, og som har
et fagligt efterslæb i dansk og/eller
matematik. På Læringslokomotivet kommer
eleverne til at arbejde intenst med
færdigheder i dansk og matematik samt
personlige og sociale kompetencer.

x

Skoleforvaltningen,
PPR

x

Skoleforvaltningen,
Ung Aalborg
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Ældre- og Handicap Forvaltningen
Pejlemærke

Nr. Indsats

Indhold

Sunde Rammer
Sundhed i Fællesskab
Mental Sundhed

1

Flerstrenget faldforebyggelses
indsats.

Mental Sundhed
Lighed i Sundhed

2

Tidlig Indsats til mennesker med
risiko for demens og begyndende
demens.

Lighed i Sundhed
Sundhed i fællesskab

3

Indsats for ældre borgere med
multisygdom

Lighed i sundhed
Sundhed i fællesskab
Sunde Rammer
Mental Sundhed

4

Kost, motion og sundhed generelt i
Handicapafdelingen

Sundhed i Fællesskab
Mental Sundhed
Lighed i Sundhed

5

Styrket Mental Sundhed

Sundhed i fællesskab
Lighed i Sundhed

6

Trivsel i Handicapafdelingen

Ældre og Sundhed arbejder på udvikling af
en langsigtet faldforebyggelsesstrategi
målrettet nedbringelse af forebyggelige
sygehusindlæggelser samt øget borgerrettet
livskvalitet længst muligt i seniorlivet.
Som led i udarbejdelse af Handleplan for
Demens 2019-2020 er der opmærksomhed
på udbygning af indsatser rettet mod både
at forebygge udvikling af demens og at
forhindre negativ sygdomsprogression ved
demensramte.
Med fokus på multisygdom, tilstræbes
udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel
organisering, målrettet særligt udsatte
multisyge ældre med reducerede
selvhjælpskompetencer.
Handicapafdelingen sætter særligt fokus på
fysisk aktivitet og bl.a. i relation dertil
udfordringer med overvægt. Med henblik på
at imødekomme udfordringerne er der bredt
set et stort behov for et udvidet fokus på
såvel fysisk aktivitet som kost- og
ernæringsmæssigt fokus i forhold til
Handicapafdelingens tilbudsvifte.
Handicapafdelingen sætter særligt fokus på
borgernes udfordringer med mental
sundhed, og i den forbindelse specifikt
udfordringer med ensomhed, isolation og
selvskadende adfærd.
Trivsel er et afgørende parameter for at sikre
optimale rammer og forhold for såvel

Forventet implementering
2019 2020 2021 2022
x
x
x
x

Ansvarlig afdeling

x

Ældre og Sundhed

x

x

Ældre og Sundhed

X

Ældre og Sundhed

X

Handicapafdelingen

X

Handicapafdelingen

X

Handicapafdelingen
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borgere som medarbejdere. En lang række
forhold gør sig gældende ift. dette herunder
sikkerhed, hygiejne, medicinhåndtering og
andre sundhedsfaglige fokusområder.
Trivsel er endvidere også et spørgsmål om at
kunne navigere i en tiltagende kompleks og
digitaliseret omverden, hvilket kan have
særlige udfordringer når man lever med et
handicap.
Det nye center forventes at åbne 1.maj 2019
og vil omfatte mange forskellige tilbud og vil
løbende kunne tilpasse diverse behov.

Sunde rammer
Mental Sundhed
Sundhed i Fællesskab

7

Forebyggelses- og
Rehabiliteringscenter Ulsted

X

Sunde rammer

8

Tidlig Indsats

Tidlig Indsats har borgere, som udskrives fra
sygehus, og søger om plejeydelser som
målgruppe. Målet er, at give borger den
rette hjælp så hurtigt som muligt og skabe
tryghed ved sektorovergangen.

x

Mental Sundhed

9

Ensomhedsindsats

Der skal planlægges nye tiltag bl.a. på
baggrund af erfaringerne fra det nyligt
afsluttede projekt med fokus på ensomme
borgere med meget hjemmehjælp.

X

X

Myndighedsafdelingen
i samarbejde med
Ældre og Sundhed

Myndighedsafdelingen

X

X

X

Myndighedsafdelingen
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By og Landskabsforvaltningen
Pejlemærke

Nr. Indsats

Indhold

Sunde rammer
(evt. også Sundhed i
fællesskab)

1

Tidlig screening af sundhedspåvirkninger i
planlægningen
I opstarten af planprocesser miljøscreenes
planlægningen på en række parametre. Et af disse
er menneskers sundhed. Der lægges i
planlægningen vægt på at undgå at mennesker
påvirkes af støj og andre miljøbelastninger, men
der skal i højere grad fokus på at fremme
sundheden gennem indretning af fx byområder og
byrum, så de opfordrer til fysisk bevægelse.
Desuden skal der fokuseres på sundhedsaspektet i
kvalitetsfyldte bo- og bymiljøer, hvor mennesker
kan trives. Eksempelvis tages der højde for
dagslys, adgang til og indretning af rekreative
arealer samt muligheden for social kontakt i det
fysiske miljø.

Mental sundhed

Sunde rammer gennem tidlig indsats
i fysisk planlægning

Forventet implementering
2019 2020 2021 2022
x
x

Ansvarlig afdeling
Plan og Udvikling
samt Park & Natur

Tidlig inddragelse og samskabelse i planlægningen

Dialogen med borgere, interessentgrupper og
developere skal foregå tidligt i
planprocesserne, og gerne i den overordnede
planlægning af fx byområder. Den tidlige
samskabelse med berørte borgere har i sig
selv en sundhedsfremmende effekt, men den
giver også mulighed for at rejse spørgsmålet
om sundhed i forbindelse med den fysiske
udformning af byen. Der skal i den tidlige
dialog være øget fokus på at tale med
borgere, samråd, interessenter og developere
om hvordan de fysiske miljøer kan bidrage til
at fremme sundheden.
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Sunde Rammer
Lighed i Sundhed

2

Naturaktiviteter på udearealer for
børn i institutioner og skoler

Park & Natur og Digital Service vil stille sig til
rådighed for andre forvaltninger med viden
om beplantning, rumlig indretning af uderum,
samt kortlægning af ruter og grønne områder
i nærheden af institution og skoler, der kan
benyttes i hverdagen.

Sunde rammer
Mental sundhed

3

Evaluering – Implementering af
sunde rammer i byplanlægning

Mental Sundhed

4

Sunde seniorer

Mental Sundhed

5

Bedsteforældre, børnebørn og
Limfjorden

Mental Sundhed
Sundhed i fællesskab

6

Det gamle Aalborg fortæller

Mental Sundhed

7

Kunst i samspil med natur

Der laves en undersøgelse af hvordan vores
plangrundlag udmøntes i den konkrete
byggesag ift. byggeriers udearealer og deres
omfang og kvalitet, samt sammenhæng med
naboområder. Hvor er det gået godt og hvor
ikke så godt? Hvad er udfordringerne? Der
udvælges tre eksempelområder eks.
Eternitten, Godsbanen og et
parcelhuskvarter.
Naturvejlederne i By – og
Landskabsforvaltningen vil i den næste
politikperiode, med fokus på netop denne
målgruppe, være åbne for samarbejde på
tværs af forvaltninger omkring introduktion til
naturens helbredende kraft og de
kommunale, rekreative grønne tilbud.
Naturvejlederne i By – og
Landskabsforvaltningen vil i den næste
politikperiode, med fokus på netop
bedsteforældre med børnebørn, undersøge
livet i Limfjorden.
Naturvejlederne i By – og
Landskabsforvaltningen vil i 2019 samarbejde
med seniorer, der som ”Fortællerkorps” deler
ud af egen livserfaring om autentiske
oplevelser til skoleelever.
Naturvejlederne i By – og

Mental Sundhed

Sunde Rammer

x

Park & Natur &
Digital Service

x

Park & Natur

x

Park & Natur

x

Park & Natur

x

Park & Natur

x

Park & Natur
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Sundhed i fællesskab

Mental Sundhed
Sunde Rammer

Sundhed i fællesskab

8

Naturplatform for dagplejere og
Grønne Institutioner

Landskabsforvaltningen vil i 2019 stille sig til
rådighed på tværs af forvaltninger og
foreninger omkring formidlingen af natur i
samspil med kunst.
Naturvejlederne i By – og
Landskabsforvaltningen vil i 2019 samarbejde
på tværs af forvaltninger omkring opbygning
af en ”Miniplatform” for
dagplejere/dagplejebørn og De Grønne
Institutioner i Fjordhuset i Vestre Fjordpark.

x

Park & Natur
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