
                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 Digitalt Midtveisseminar for Inn 

på tunet i Nordlandskommunene  

 

9.-10. februar 2022  
  

Statsforvalteren i Nordland Ingrid Roaldsen 

fmnoiro@statsforvalteren.no  
 

 

 
Foto: Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa 

 

Nordlands nasjonale pilotprosjekt Inn på tunet i Nordlandskommunene, er allerede over 

halvveis i pilotperioden. Det er allerede lagt ned en solid innsats i pilotkommunene og av 

samarbeidspartnerne. Ett av fellestiltakene er å gjennomføre et midtveisseminar der de 

involverte kommunene og samarbeidspartnerne samles for å dele erfaringer og for å legge 

planer for siste del av arbeidet.  
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På grunn av smittesituasjonen, må dessverre Midtveisseminaret gjennomføres digitalt. 

Programmet er derfor kortet ned i forhold til opprinnelig program og tilpasset et digitalt 

format på Teams. Vi håper likevel å få til både faglig input til deltakerne, samt erfaringsdeling 

som kan være nyttig for det videre arbeidet i pilotkommunene.  

 

Videresend gjerne invitasjon til andre i din kommune som du tenker kan ha nytte av å delta.  

 

Merk at endringer i programmet kan forekomme! 

 

Praktisk informasjon 

Påmelding 

Benytt skjemaet til påmelding. Merk at påmeldingsfrist er 7. februar.  

 

Lenke til det digitale møtet 

Lenke til det digitale Midtveisseminaret vil sendes ut på e-post dagen før.  

 

Vel møtt! 

 

Hilsen Statsforvalterens prosjektgruppe for Inn på tunet 

 

 
 

  



 

 

Dato Tema og foredragsholder 

9. februar Møteleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland 

12:00 Velkommen! 
Landbruks- og matminister Sandra Borch  

 
12:10 

 

 

Kulturelt innslag 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

12:15 Midtveisrapport fra Inn på tunet i Nordlandskommunene 
Prosjektleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland 

 
12:30 Resultater fra følgeforskerne 

Følgeforskerne fra Nordlandsforskning, Ruralis og Oslo Met rapporterer 

fra feltarbeidet i pilotkommunene 

 
12:45 

 
Innkjøpsprosessen av Inn på tunet-tjenester 
Irene Kildebo, Advokatfirmaet Kildebo som skal bidra til å utvikle 

veiledningsmateriell basert på erfaringene fra pilotkommunene i Norge 

 

14:00 

 
Pause 
Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

14:15 

 
«Alle elevene opplever mestring» - og flere andre erfaringer 

fra Vågan kommune 
Vågan kommune deler sine erfaringer med å tilby elever ved Laukvik 

skole et Inn på tunet-tilbud i samarbeid med Stall Fagerbakken 

 

15:00 

 
Avslutning første dag 
Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland  

 

  
 

Merk at endringer i programmet kan forekomme 

  



 

Dato Tema og foredragsholder 

10. januar Møteleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland 

08:30 God morgen og velkommen til dag 2 av Midtveisseminaret 

 
08:35 

 
Barnekonvensjonen og FNs Bærekraftsmål som en del av 

arbeidet med Inn på tunet til elever i grunnskolen 
Nina Skille, leder av Forum Barn og Unge, Statsforvalteren i Nordland  

 

08:55 

  
Estetiske læringsprosesser i Inn på tunet-tilbudet 
Hilde Hermansen og Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og 

kultur i opplæringen 

 

09:15 Pause 

 
09:45 

  
Innledning til gruppearbeid på tvers av pilotkommunene 
Nina Skille og Kathrine Pedersen 

Utvidet informasjon og/eller navn på foredragsholder og firma 

10:00 Gruppearbeid på tvers av pilotkommunene 
Deltakerne deles inn i grupper i egne Break-out-rooms på Teams 

 
10:30 Pause 

 
10.45 Gruppearbeid kommunevis 

 
11:15 

  
Hva har vi lært så langt i pilotprosjektet – Oppsummering av 

gruppearbeidet 
Prosjektgruppa, Statsforvalteren i Nordland 

 

12:00 

  
Avslutning – Inn på tunet er et godt tiltak til barn og unge  
Prosjektgruppa, Statsforvalteren i Nordland 

 
 

Merk at endringer i programmet kan forekomme 
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