
  

KONTAKTINFORMASJON 

Barnets navn: _______________________________ 

Fødselsnummer (11 siffer): ____________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

 

Mors navn: ________________________________Telefon dagtid:___________ 

Adresse: 

______________________________________________________________________ 

 

Fars navn: __________________________________ Telefon dagtid: _______ 

Adresse: 

______________________________________________________________________ 

 

Fastlege: ___________________________________ 

 

Hva ønsker du hjelp til? 

 

       Kosthold             Fysisk aktivitet              Søvn       
 

Relevante helseopplysninger/diagnoser eller annet vi bør vite om: 

 

 

Henvist av: _____________________________  

 

Underskrift av foresatte: ________________ 

 

   



 

 

 
 
                       Friskliv barn og unge 

                                                       
                                                    

Velkommen til Helse og livsstil 4. – 7. klasse  
 
Dette er et aktivitetstilbud til hele familien! Målgruppa er familier med barn som er 
inaktive/overvektige, eller står i fare for å bli overvektig. 
Vi er glade for at DERE har takket ja til tilbudet. Vi gleder oss til å komme i gang og håper dere 
vil trives i gruppa. Vennligst les gjennom informasjonen under, fyll ut kontaktinformasjonen, 
signer og ta med skjemaet på neste trening. 
 
Treningen: Aktivitetsgruppa samles to ganger i uken, tirsdager 15.30-16.30 og  
torsdager 16.00-17.00. Begge dager har vi plass i Sentrumshallen, Hokksund ungdomsskole. Vi 
vil også være andre steder, prøve ulike aktiviteter.  Aktivitet, oppmøtested og utstyr vil stå på 
periodeplanen. Barna skal ha klær og sko som er egnet for aktiviteten vi skal ha. Det er også lurt å 
ha med drikkeflaske med vann.  
 
Felleskvelder: En kveld i måneden er det felles aktivitet for hele familien. Noen av disse 
kveldene inneholder også ulike tema knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. 
BraMatkurs : I løpet av høsten er det et obligatorisk foreldrekurs over flere kvelder. 
 
Fravær: For at familiene skal ha utbytte av tilbudet er det viktig med jevnlig og godt oppmøte, 
både på ukentlige aktiviteter og felleskvelder. Oppmøtet har stor betydning for bedring av fysisk 
form, gruppetilhørigheten og det sosiale samspillet i gruppa. Godt oppmøte er viktig for at 
familiene skal få økt kunnskap og støtte gjennom undervisningen som blir gitt. Derfor er 

grensen for fravær, bortsett fra sykdom, satt til max 20 % hvert halvår for å beholde 
plassen i gruppa. Det skal gis beskjed ved fravær. 
 
Tiltaket er et samarbeid mellom Friskliv barn og unge Familiesenteret Øvre Eiker og 
tannhelsetjenesten. Samtaler, deltakelse og annen oppfølging føres i journalsystem.  Dette er 
konfidensielle opplysninger og kan ikke gis til uvedkommende. Både Familiesenteret og 
tannhelsetjenesten er underlagt taushetsplikt (beskrevet i Helsepersonelloven). For relevant 
informasjonsutveksling mellom Friskliv barn og unge, fysioterapitjenesten, helsesøstre, 
tannhelsetjenesten, evt. skole og fastlege trengs samtykke fra foresatt (se neste side).  
 
Fotografering til promotering, avisartikler eller intern bruk kan forekomme, se neste side.  
Deltakerne i gruppen dekkes ikke av skolens eller annen forsikring. Hvis dere ønsker forsikring 
for eget barn må det ordnes privat. 

 
Kontaktinformasjon:  
Laila K. Støstad, pedagog                                                 Ingunn Årøen, fysioterapeut 
tlf: 94 16 77 70                                                                  tlf: 94 85 92 13 
mail: lailakvale.stostad@oeiker.no                                   mail: ingunn.aroen@oeiker.no  
 
 

 

mailto:lailakvale.stostad@oeiker.no


Kontaktinformasjon og personalia 

Informasjon deltaker 
Navn: 

 
Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse: 

 
 

Telefon: 

 

Fastlege: 

Skole: 

 

Klasse: 

 

Informasjon foresatt 
Navn: 

 
Relasjon til barnet: 

Adresse: 

 

 

Telefon: 

 

E-post: 

 

Informasjon foresatt 
Navn: 

 
Relasjon til barnet: 

Adresse: 

 
 

Telefon: 

 

E-post: 

  

Henvist av: 

 

Relevante helseopplysninger/ diagnoser eller annet vi bør vite om: 

 
 
Tillatelse til bruk av foto:  JA           NEI 

 
Navn og telefonnummer kan gis ut til de andre deltakerne i gruppa: JA         NEI 

 
Vi takker med dette ja til tilbudet om deltakelse på aktivitetsgruppa Helse og livsstil. 
Vi samtykker til at Friskliv barn og unge, helsesøster, fysioterapitjenesten, 

tannhelsetjenesten, evt. skole og fastlege kan utveksle relevant informasjon under 
deltakelse i gruppa. 

 
 
_____________________________                                      ________________________ 

Dato/Signatur foresatt                                                             Dato/ Signatur foresatt 
 

  

  


