
Vi kjører felles buss og skal besøke tre gårder som driver Inn på tunet-tilbud, to av dem for personer med 
demens. Vi vil møte tilbydere og representanter fra kommunen. Vi håper det blir en tur med ny kunnskap, 
klekking av nye idéer som kan tas med hjem, erfaringsutveksling, hyggelige menneskemøter, god prat og at vi 
blir bedre kjent med hverandre vi som jobber med Inn på tunet-løft-prosjektet.

Målgruppe: 
To-tre fra hver prosjektkommune, prosjektgruppa og styringsgruppa for pilotprosjektet

Spørsmål?
Ta kontakt med Hege Aae, fmoshla@statsforvalteren.no, 41936263 eller Anita Panman, 
fmbuapa@statsforvalteren.no, 95284942.

Program

Torsdag 16. juni
10.00 Avreise med minibuss fra Drammen stasjon
11.15 Besøk på Tveitan gård i Siljan. Tilbyder Karoline Tveitan og demenskoordinator fra Siljan 

kommune vil være tilstede. Lunsj.
14.00 Avreise Tveitan
15.00 Ankomst Vittersø gård, Larvik. Vi møter tilbyder Kirsti Vittersø og trolig en fra kommunen. Noe å 

bite i.
17.00 Avreise Vittersø til hotellet
17.30 Ankomst Quality Hotel, Tønsberg

18.30 Middag på brygga i Tønsberg - Paparazzi restaurant

Fredag 17. juni
08.30 Avreise fra hotellet
09.00 Arbeidsøkt og lunsj i Sande, i hagestua til Anita Panman i prosjektgruppa. 

Tema: revidering nasjonal håndbok Inn på tunet – dagaktivitetstilbud for personer med demens 
og sluttkonferansen til 10. og 11. november.

12.30 Ankomst Grytebakke gård, Sande i Vestfold
14.30 Ankomst Drammen stasjon

Med forbehold om endringer

Velkommen på studietur
16.-17. juni 2022
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Om gårdene vi skal besøke…

Tveitan gård, Siljan

På Tveitan gård har tilbyder Karoline Tveitan to ulike tilbud. På mandag og 
onsdag dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. De andre 
ukedagene kommer en fast gruppe med elever fra barne- og ungdomsskolen.
Tveitan gård på Facebook

Vittersø gård, Larvik

Tilbyder Kirsti Bårnes Vittersø har sammen med Larvik kommune tilbudt Inn på 
tunet-tilbud for personer med demens siden 2008. Kirsti er ansatt i Larvik 
kommune, som leier gården hvor dagaktivitetstilbudet er lokalisert.
Vittersø gård

Grytebakke gård, Sande

Siden 2005 har Aslaug Bonden drevet med Inn på tunet-tjenester. I flere år har 
de drevet arbeidstreningstiltak under NAV. I tillegg har de siden oppstarten gitt 
tilbud med barn med spesielle behov og individuell opplæring.

https://www.facebook.com/Tveitan-G%C3%A5rd-1755763061405271/?ref=br_rs

