
 

 

 

 

 

 

 Studietur for pilotkommunene i 

Inn på tunet i 

Nordlandskommunene 

 

4.-6. april 2022 Oslo og Viken 
  

Statsforvalteren i Nordland Ingrid Roaldsen 
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41 55 96 43 
 

 

Velkommen på studietur! 
 

Statsforvalteren i Nordland ved prosjektgruppa for Inn på tunet, inviterer pilotkommunene; 

Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan som deltar i det nasjonale Inn på tunet-løftet til å bli med 

på studietur. Hensikten med studieturen er å besøke andre kommuner som bruker Inn på 

tunet som en del av sitt tjenestetilbud til innbyggerne. Ettersom vårt pilotprosjekt i Nordland 

retter seg mot elever i grunnskolen, vil vi besøke kommuner som jobber spesielt med tilbud 

til barn og unge. Likevel er det slik at mange Inn på tunet-gårder også har tilbud til andre 

brukergrupper, slik at vi også blir å lære om tilbud som gis til andre grupper enn barn og 

unge. Å delta på studietur gir god innsikt i hvordan andre kommuner jobber med Inn på 

tunet og du vil få besøke ulike Inn på tunet-tilbud. I tillegg vil deltakelse på studietur være 

nyttig for å bygge nettverk med de øvrige deltakerne i pilotprosjektet i Nordland, samt med 

andre som vi møter.  

 

Dag 1 

Studieturens første dag vil starte på Gardermoen og vi vil så dra å besøke Aaraas gård som 

har etablert et Inn på tunet- tilbud til personer med demens. Aaraas gård selger tjenester til 

både Nittedal og Lillestrøm kommune. Fra Aaraas gård, drar vi videre til Abildsø gård i Oslo. 

Abildsø gård har som målsetting å bidra til at barn og ungdom fullfører obligatorisk 

skolegang, samt forebygge sosial eksklusjon og legge til rette for yrkesopplæring og 

arbeidsliv.  

 

 

 

mailto:fmnoiro@statsforvalteren.no
https://aaraasgard.no/
http://www.abildso.org/skolegaringrd1.html


 

Dag 2 

Pilotkommunene har spesifikt ønsket å besøke Kongsberg kommune som tidligere har holdt 

foredrag for oss om hvordan de har organisert sitt Inn på tunet-arbeid som et tverrfaglig 

arbeidslag i kommunen. Det er derfor satt av en hel dag i Kongsberg, der vi sammen med 

pilotkommunene fra Oslo og Viken som har et prosjekt knyttet til personer med demens, skal 

få lære av Kongsberg. Dette betyr at deltakerne fra pilotkommunene i Nordland også vil 

kunne utveksle erfaringer med pilotkommunene i Oslo og Viken. Kongsberg kommune har 

satt av store deler av dagen til å møte oss, og vi vil både få høre hvordan de jobber med Inn 

på tunet i kommunen, samt møte flere av Inn på tunet-tilbyderne som de samarbeider med. 

Vi legger opp både til felles informasjon og mulighet for erfaringsutvekslinger i mindre 

grupper. Dagen vil avsluttes med felles middag med pilotkommunene i Oslo og Viken, og evt. 

deltakere fra Kongsberg kommune.  

 

Dag 3 

Studieturens tredje og siste dag, vil være i Sande kommune og Lier kommune. Vi starter 

dagen hos Grytebakke gård i Sande som har et mangfoldig tilbud til barn og unge. Turen går 

videre til Solberg gård i Lier. Hos tilbyder Ingeborg Sylling vil vi få møte elever som er på 

besøk denne dagen, i tillegg til at vi også møter Lier kommune som kjøper tjenester til barn 

og unge. Studieturen avsluttes på Gardermoen.  

 

Detaljert program er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme. 

 

Praktisk informasjon 
Målgruppe og antall deltakere 

Hver pilotkommune kan ha med inntil 7 deltakere hver. Dette skal primært være de som er 

involverte i pilotprosjektets arbeid. Dette kan være prosjektledelse, ansatte på 

landbrukskontoret, oppvekstkontoret, lærere, rektor og beslutningstakere i kommunen. I 

tillegg godkjente tilbydere av Inn på tunet og/eller gårdbrukere som har en intensjon om å 

starte godkjenningsprosessen. Utvelgelsen av de 7 som kan delta, vil bli foretatt av 

Statsforvalteren i samråd med kommunens prosjektledelse. Skulle en kommune ikke ha med 

seg 7 personer, vil en annen kommune få med flere deltakere.  

 

Bestilling av reise og opphold  

Studieturen vil starte og avsluttes på Gardermoen. Deltakerne bestiller derfor selv flyreise og 

sender reiseregning til sin kommune, som så sender faktura på reisekostnadene til 

Statsforvalteren. Fakturaen skal sendes elektronisk som EHF, og skal merkes med 2180IRO, 

Inn på tunet. Statsforvalteren ordner det øvrige knyttet til å bestille overnatting, leie buss 

som vi har på turen, samt sørger for bespisning.  

 

Følgende kostnader dekkes 

Pilotprosjektet vil dekke flybillett til og fra Gardermoen. Øvrige reisekostnader utover dette 

må dekkes av den enkelte. I og med at pilotprosjektet skal dekke flybillettene til deltakerne, 

må Statsforvalterens reisepolicy følges, dvs. at man bestiller flybillett til lavest tilgjengelige 

pris på reisetidspunktet.  

 

Følgende måltider inngår i turen og dekkes av pilotprosjektet: 

- Dag 1: Lunsj, kaffe og noe å bite i, samt middag. 

- Dag 2: Frokost, lunsj og middag 

- Dag 3: Frokost og lunsj  

https://www.innpatunetloftet.no/nb/demensomsorg/
https://www.grytebakkegaard.no/
https://innpåtunet.no/no/finn-gaard/solberg-gaard-ole-kristian-sylling


 

Behov utover dette må den enkelte ordne selv. Drikke utover kaffe, te og vann, må dekkes av 

den enkelte deltaker.  

 

Påmelding 

Det er kort påmeldingsfrist, men pilotkommunene har allerede fått beskjed om når tid 

studieturen skal være og har allerede begynt å rekruttere deltakere. Vi gjør oppmerksom på 

at påmeldingen er bindende og kostnader vil bli fakturert deltakere som melder avbud.  

 

Påmelding på e-post til fmnoiro@statsforvalteren.no med følgende informasjon: 

- Navn 

- Telefon 

- E-post 

- Allergier 

- Hvem man evt. skal dele rom med 

- Kommune 

- Arbeidssted 

 

Påmeldingsfrist mandag 14. mars kl. 12:00 

 

Reiseledelse 

Statsforvalteren i Nordland ved to eller flere fra prosjektgruppen for Inn på tunet vil være 

reiseledelse på turen.  

 

 

 

 

  

mailto:fmnoiro@statsforvalteren.no


 

 

Dato Tema og foredragsholder 

4. april  

12:45 

 
Vi møtes på Gardermoen 
Oppmøtested på «Meeting-point» i ankomsthallen. Se vedlagte kart 

13:00 

 
Avgang med buss fra Gardermoen 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

13:30 

 
Ankomst Aaraas gård 
Vi møter Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden og får høre om tilbudet 

som gis til personer med demens. Aaraas gård samarbeider med både 

Lillestrøm og Nittedal kommune. Vi vil også få omvisning på gården 

samtidig som brukere av tilbudet er der. Det blir servert lunsj.  

 

15:00 

 

 

Avgang Aaraas gård 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

15:30 

 
Ankomst Abildsø gård 
Vi møter Asgeir Føyen og kolleger ved Abildsø gård utenfor Oslo. Her vil 

vi fortelle litt om vårt arbeid med pilotprosjektet i Nordland og Abildsø 

gård vil fortelle om det tilbudet de gir til elever i grunnskolen i Oslo. 

Abildsø gård ønsker at tilbudet skal gis til elevene som en integrert del av 

den ordinære undervisningen én gang pr. uke. Erfaringene deres er at 

måten de organiserer tilbudet, kan bidra til å forhindre frafall i 

videregående skole. På Abildsø gård får vi servert middag ca. kl. 17. På 

Abildsø gård skal vi få omvisning og lære om tilbudet de gir til barn og 

unge. I tillegg ønsker de at vi forteller om vårt arbeid.  

 

19:00 

 
Avgang Abildsø gård 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

19:45 

 
Ankomst overnattingssted hotell Union Brygge i Drammen 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

klokkeslett 

 
 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

 

  



 

Dato Tema og foredragsholder 

5. april Kongsberg 

09:45 

 
Avgang overnattingssted 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

10:30 

  
Ankomst Kongsberg kommune 
I Kongsberg møter vi deltakere fra pilotprosjektet til Oslo og Viken og 

sammen skal vi høre om Kongsberg kommunes arbeid med Inn på tunet.  

 

11:00 

  

 

Informasjon og workshop med Kongsberg kommune 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

11:00 Kongsberg kommunes Inn på tunet-arbeidslag informerer 

om sitt arbeid 

 
12:00 Lunsj 
 

13:00 
 

Gruppearbeid 
 Gruppearbeid på tvers av fylkene sammen med deltakerne fra 

Kongsberg. 

 
13:45 Presentasjon av de nasjonale pilotprosjektene knyttet til 

demensomsorg (Oslo og Viken) og til grunnskole (Nordland) 

 
14:45 Kaffepause med uformell erfaringsutveksling 
 

15:15 

 

 

 

 

16:15 

 

Nordre Hvamb og Hamremoen gård presenterer hvordan de 

samarbeider med Kongsberg kommune om Inn på tunet-

tilbud 

 

Pause 
 Vi spaserer sammen til Grand hotell der vi skal spise middag. 

 

17:00 

  

 

Middag  
3- retters middag på Grand Hotell sammen med arbeidslaget i Kongsberg 

og deltakerne fra pilotprosjektet i Oslo og Viken.  

 

19:30 

  

 

Avgang til overnattingssted hotell Union Brygge i Drammen 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 



 

 

 

6. april 

Klikk eller trykk for 

å skrive inn en 

dato. 

 

 

Sande og Lier 

08:00 

 
Avgang overnattingssted hotell Union Brygge i Drammen 
Avgang med buss. Husk å sjekke ut og ta med bagasje o.a. 

 

08:30 

  
Ankomst Grytebakke gård i Sande 
Vi møter Aslaug Bonden som har hatt Inn på tunet på Grytebakke gård i 

mange år. Aslaug har hatt samarbeid med ulike kommuner, hovedsakelig 

om tilbud til barn og unge. På Grytebakke gård har de Inn på tunet-tilbud 

hele uka, også på kveldstid. Vi vil få høre hennes erfaringer som Inn på 

tunet-tilbyder, få omvisning på gården og vi vil være der når elevene 

ankommer kl. 10.  

 

10:30 

  
Avgang Grytebakke gård 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

11:30 

  
Ankomst Solberg gård i Lier 
På Solberg gård vil vi treffe Inn på tunet-tilbyder Ingeborg Sylling og 

samarbeidspartneren i Lier kommune som kjøper tjenester av Solberg 

gård. Vi vil få høre om samarbeidet de har om å gi et tilbud til elever i 

ungdomsskolen. Elevene er på gården når vi er der, og forhåpentligvis vil 

vi også få høre elevenes erfaringer med å være på Solberg gård. Vi får 

servert lunsj. Merk at dersom vi blir mange deltakere, så må vi være 

utendørs, da de ikke har store nok lokaler innendørs for å ta imot oss. Viktig å 

ha på eller med varme klær. 

 

13:00 

  
Avgang Solberg gård 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

14:30 

  
Ankomst Oslo lufthavn Gardermoen 
Studieturen avsluttes på Gardermoen.  

 

 

Ekstra tilbud 
Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer en fagsamling for Inn på tunet-tilbydere innen 

demensomsorg 6. april kl. 15:00 på Aaraas gård. Deltakere på studieturen som ønsker det, kan 

delta på dette i forlengelse av studieturen. Merk at dette ikke er en del av studieturen og at 

reiseledelsen ikke vil delta. Aaraas gård ligger kun 20 minutter fra Gardermoen, så det er 

enkelt å komme seg fra Aaraas gård til flyplassen. Du melder deg på via nettsiden til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 
Merk at endringer kan forekomme!  

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/04/fagsamling-for-inn-pa-tunet-tilbydere-innen-demensomsorg/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/04/fagsamling-for-inn-pa-tunet-tilbydere-innen-demensomsorg/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/04/fagsamling-for-inn-pa-tunet-tilbydere-innen-demensomsorg/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/04/fagsamling-for-inn-pa-tunet-tilbydere-innen-demensomsorg/
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