
 
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk 
helse og markeres den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om 
psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. 
 

Tema 2017: Noe å glede seg over 

Med årets tema «Noe å glede seg over» oppfordrer vi folk til å finne de små og store 

tingene rundt seg som gir glede for deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse 

i hverdagen.  

Når vi har noe å glede oss til, øker endorfinnivået vårt, noe som reduserer stress. 

Den følelsen kan vi kjenne oss igjen i. 

I Oppdal Kommune arrangerer vi dette på ulike vis. 10 oktober er i skolenes 

høstferie, det  blir da flere arrangementer uka etter. 

 
Pikhaugen barnehage :En enkel frokost til foreldre og barn 10.oktober , der det er rom for å sette seg 
ned og ta en prat. 
Barna vil i uka før tegne, male og lage tekster til temaet " Noe å glede seg over". Dette blir en 
utstilling i barnehagen.  
Foreldrene blir oppfordret på foreldremøte eller på frokosten til å tenke over hva som gir gode 
øyeblikk for dem, hva er det de gleder deg over. Dette er det mulig de skriver ned på en lapp som vi 
kan samle og henge opp. 
Fokusområdet fremover handler om følelser og vennskap 
 
Høgmo barnehage:Vennskap i fokus, både i og utenfor barnehagen. Det er satt i gang på-tvers-dager 
for den eldste gruppa i Høgmo og Pikhaugen, dette for å bli kjent og ha flere å spille på ved skolestart 
til høsten 2018. Her drar vi på forskjellige turer-gå-sykkel osv, felles opplevelser! 
I oktober skal Høgmo ha ekstra fokus på følelser, spesielt i samlingsstund. Ei uke skal vi ha spesielt 
fokus på sunn mat hvor barna er med i matlagingen, hva skjer med kroppen og hjernen. 
Kveldsturer for personalet for å bedre arbeidsmiljøet. 
 
Mental Helse: Inviterer alle til lunsj på Huset/Skulesvingen15, torsdag 12 oktober kl 12.00. 
 
Mental Helse og Innvandrertjenesten: Mat og helse i Lavvo’n på Tågvollan onsdag 18 oktober 
kl.17.30-20.30 

Dagen i forveien er vi i lag med elevene på norskskolen på skolekjøkkenet på videregårende og 

forbereder 3 retter, som vil bli servert i lavvo’n. De vil i hovedsak bestå av kylling og lam.  



Vi vil snakke litt om tema «Noe å glede seg over», og etterpå vil det bli servert mat. I tillegg til 
elevene,  har vi også invitert med flyktingevenner. Andre, også barn som ønsker å komme å delta i lag 
med oss er hjertelig velkommen!  
 
Helse og familie: Foredrag i Oppdal kulturhus onsdag 18 oktober kl 9.30 og 12.30 av Adrian Lund. 
Han er kjent for å ha vært med i 71gr Nord, og han har Tourettes. Utfordringer, glede og humor 
Foredragene er i utgangspunktet rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og videregående, 
men er åpent for alle som ønsker å høre på. 
 
Skolehelseteamet på Ungdomsskolen og Videregående:» Stand «på skolene 18 oktober, med fokus 
på- og informasjon om Verdensdagen for psykisk helse, mulighet for en prat, litt frukt og annet godt. 
 
Helse og familie: Arrangerer «Oktobervennen « til alle ansatte. Alle får en hemmelig venn, som man 
mottar en gledelig oppmerksomhet av i løpet av oktober. Vi har også et spesielt fokus på de små 
gledelige tingene vi kan gjøre for hverandre, i hele oktober. 
 
Håper på stor oppslutning om våre arrangementer. 
Vi oppfordrer også andre enheter til å markere dagen, spre litt ekstra Glede  
 
 
 
Med Gledelig  Hilsen 
Arr komiteen 
Verdensdagen for Psykisk helse Oppdal 
 

 
 
 

 

 

 


