Tids- og handleplan
Forvaltning

Aktør

Målgruppe

Indsats

Tidsperspektiv

Arbejdsmarked
Arbejdsmarkedsafdelingen

Udsatte grupper

Fokus på sund kost m.v. i
relation til udsatte grupper – i
samarbejde med B&U.

Kantinen og
kantineudvalget

Personale i Rebild
kommune

Kantinen og
kantineudvalget

Personale i Rebild
kommune

Se på kantineudbudet til
rådhuspersonale samt KCR
personale i Rebild Kommune og
tage stilling til evt. tiltag i 2011
herunder information om
hvordan der anbefales at spise
af buffeten.
Kantinen udarbejder decentral
mad- og måltidspolitik i forhold
til den overordnede mad- og
måltidspolitik.

Kultur og fritid

Eksterne
samarbejdspartnere

Kultur og fritid

Børn og personale

Alle institutioner og
dagplejen

Alle børn i
pasningsordninger
og institutioner

P.t sat i bro qua situationen
med stor stigning i antallet af
ledige, der gør, at
ressourcerne skal anvendes
på tiltag af anderledes
forebyggende karakter.
Anbefaling at
Kantineudvalget inddrages i
arbejdet i efteråret 2010
Yderligere forslag om at en
kostrelateret medarbejder fra
Sund Rebild tiltræder
kantineudvalget i en periode.
Iværksættes i 2011.

Kultur og Fritid
Fælles temamøde for eksterne
samarbejdspartner under kultur
og fritid evt. i samarbejde med
fødevaredirektoratets Rejsehold
eller Sund Rebild.
Inspiration til sund kost i
fritidsklubberne i Rebild
Kommune i samarbejde med
sund Rebild.

Afholdes i 2010 herefter
evaluering, hvorefter det evt.
indføres som en årlig indsats.

Udarbejde/revidere decentrale
politikker i forhold til den
overordnede mad- og
måltidspolitik.

Inden udgangen af 2010

Sker løbende efter behov.

Børn og unge

1

Sundhedsplejen

Børn og familier
med behov

Fokus på opsporing af børn og
familier med behov for
vejledning omkring kost i.f.m.
overvægt, undervægt, sygdom
eller kostomlægning
Mødregruppe for unge mødre
bl.a. med fokus på kost

Sker løbende i samarbejde
med Sund Rebilds
kostvejleder/diætist

Sundhedsplejen

Småbørn 0-3 år

Dagtilbudsafdelingen

3-6 årige børn

Forberedelse til evt. opstart af
obligatorisk madordning.

Detalje drøftes når loven er
vedtaget i juni 2010

Alle skolebestyrelser

Skolesøgende børn

Den enkelte skole tager stilling
til gennem
skolebestyrelsesarbejde,
hvorvidt der skal stilles
kvalitetskrav og i så fald hvilke
til eksisterende eller kommende
skolemadsordning

Skoleåret 2010/2011

Pleje og Omsorg

Brugere af
kommunens
ældrecentre

Opstart efteråret 2010.

Sund Rebild
Kostvejleder og diætist

Dagplejere

Udarbejde en fælles mad- og
måltidspolitik for ældrecentrene
i forhold til den overordnede
mad og måltidspolitik med
mulighed for egne tilføjelser for
de enkelte ældrecentre.
Kostkurser dagplejen

Sker løbende bl.a. i
samarbejde med Sund
Rebilds kostvejleder/diætist

Sundhed

Alle borgere efter
behov

Kronikere
Alle borgere og
personale efter
behov

Individuel kostvejledning i
forhold til sygdom, overvægt,
undervægt eller kostomlægning
til både børn og voksne.
Fokus på kost i rehabilitering af
kronikerne
Vægttabsgrupper både til
borgere og personale.
Sund Rebild har mulighed for
via konsulentfunktion at deltage

Sker løbende efter
forespørgsel fra dagplejen
Sker løbende efter personlig
henvendelse eller henvisning
fra praktiserende læge eller
sundhedsplejen.
Indgår i planlagte
rehabiliteringsforløb.
Sker løbende

Sker løbende
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Pleje og Omsorg i
samarbejde med Sund
Rebild med sidstnævnte
som tovholder.

Ældre i
ernæringsmæssig
risiko på
kommunens
ældrecentre

i temadag for sund kost efter
individuelle aftaler.
Projekt ældreernæring
herunder en øget koordineret
indsats for ældre i
ernæringsmæssig risiko på
Rebild Kommunes ældrecentre.

Opstart medio 2011

Godkendt af Byrådet 24. juni 2010
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