
 

  

 

 

FYSAK Hitra gir økonomisk støtte til  

skoler, lag, foreninger og 

privatpersoner som trenger et lite puff 

til å komme i gang med aktiviteter som 

vil komme mange til gode. Det er viktig 

at det ikke er for store begrensninger 

på tiltaket du vil sette ut i livet. 

 

FYSAK Hitra har ikke ubegrensede 

midler, 50 000,- per år, som vi prøver 

å fordele ut på gode ideer og 

arrangement som fremmer god helse 

og fysisk aktivitet. 

 

Dersom du sitter inne med en god ide 

og mangler noen små kroner for å 

kunne fullføre det, kan du sende en 

søknad til fysak@hitra.kommune.no 

 

 

mailto:fysak@hitra.kommune.no


 

FYSAK er en modell for forankring av 

fysisk aktivitet som en langsiktig 

helsestrategi.  

Hitra kommune sa ja til å bli FYSAK 

kommune i 2006, og er forankret i 

kommunehelsetjenesten.  

Der finnes en handlingsplan for FYSAK 

Hitra som du finner her på nettsiden.  

Henviser også til ”Handlingsplan for fysisk 

aktivitet 2005-2009”, fra helse- og 

omsorgsdepartementet, som er grunnlaget 

for FYSAK. 

Fysisk aktivitet fremmer helse og trivsel på 

tvers av kjønn og alder. I tillegg beskytter 

og forebygger fysisk aktivitet mot en rekke 

sykdommer og tilstander.  

  

FYSAK koordinatorfunksjonen i Hitra 

kommune er fordelt mellom lærer Kjersti 

Rønningen, helsesøster Marit K. Olsen og 

kommunefysioterapeut med henholdsvis 

15 % hver. Dette inngår i våre ordinære 

stillinger. 

FYSAK Hitra har satset på barn og unge, og et bevis for 

dette er at man har klart å etablere FYSAK- kontakter i 

alle skoler og barnehager. Deres hovedoppgave er å 

holde fokus på fysisk aktivitet i sin enhet og inspirere 

andre ansatte og alle barn.  

I tillegg til arrangement på skolene og i barnehagene 

med fokus på fysisk aktivitet, sunn mat og god helse i 

regi av FYSAK kontaktene, har man jevnlige møter med 

FYSAK koordinatorene. På en slik arena er det godt å 

evaluere tiltakene som er satt i verk på de forskjellige 

arenaene. FYSAK har også sponset kurs til lærere og 

barnehagepersonale som fremmer fysisk aktivitet, og vil i 

fremtiden også ha fokus på kosthold som en del av 

folkehelseperspektivet for barn og unge. 

 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, 

bedre og fremme folkehelsen. Dette innebærer både 

helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor formålet er å styrke 

faktorer som fremmer helsen, og samtidig redusere faktorer som truer 

helsen. Det handler om å legge til rette for positive helsevalg i 

befolkningen.  

Folkehelse er ikke vanskelig, det handler om å gjøre små endringer i 

hverdagen. Disse endringene kan gi helsegevinst over tid, og det er 

målet vårt i FYSAK. Vi skal sette fokus på- og hjelpe til å gjøre de gode 

valgene enklere å ta, samtidig som man bevisstgjør lokalsamfunnet på 

det som blir gjort i kommunen. 

 

Folkehelse er i utgangspunktet et 

bredt felt, med mange undergrupper, 

men den tematiske kjernen er sosiale 

helseforskjeller, psykisk helse, rus, 

fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. 

FYSAK Hitra jobber tett 

med skolene og lokale lag 

og foreninger. Vi er også 

tilknyttet et nettverk 

gjennom fylkeskommunen 

der vi får oppdateringer og 

ideer fra nasjonalt nivå.. 

De kommunale nettsidene 

har adresse: 

www.hitra.kommune.no/tj

enester/kirkekulturfritid/Fy

sak/ Eller man kan se mer 

generelt på Sør Trøndelag 

fylkeskommune 

www.stfk.no  

  

FYSAK HItra har fått egen 

e-pstadresse. Dette for å 

gjøre det enklere i forhold 

til henvendelser. Skriv 

gjerne til 

fysak@hitra.kommune.no 


