
Dagtilbud for yrkeshemmede - en aktiv hverdag
på gården

Yrkeshemmede har fått et lett tilgjengelig og grønt tilbud på Busklein gård like utenfor Trondheim by.
Erfaringene er gode. Trondheim kommune har tatt Inn på tunet på alvor, og har et omfattende tilbud i
samarbeid med ni gårsbruk, og flere er på gang
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Inn på tunet løftet 2010-2012

Gode tjenester til byens innbyggere
-Trondheim kommune satser på Inn på tunet fordi vi ser at
dette er gode tjenester til byens innbyggere. Det er viktig for
oss å ha en bredde i vårt tilbud, og Inn på tunet representerer
et annerledes tilbud som mange trives veldig godt med.
I tillegg er vi opptatt av å ha et levende bynært landbruk. Alle
våre avtaler inngås derfor med gårder som har ordinær drift
og som bruker landbruksproduksjonen som grunnlag for et
Inn på Tunet-tilbud- forteller kommunalråd Tone Sofie Aglen.
 
 Gode utfordringer i eget tempo
På Busklein er det ti faste plasser og fem besøksplasser. De
som bruker besøksplassene har med egen bistandsperson.
Tilbudet er åpent fem dager i uka fra halv ni til kvart over to.
Det er tilbud med mange ulike aktiviteter slik at det er rom for
individuelle tilpasninger.  Her kan alle jobbe i eget tempo og
velge seg oppgaver selv. Det er ingen krav til inntjening. Målet
er at alle kan komme til Busklein og trives.

Livet på gården byr på variert aktivitet, og det er mange
små og store gleder i omgang og stell av dyrene her.

Kontakt med dyr - dokumentert helseeffekt
Kontakt med dyr har en dokumentert positiv helseeffekt.
Dyr skaper engasjement og bygger relasjoner både med
dyrene og gjennom dem med andre mennesker. De appellerer
til omsorgs- og ansvarsfølelsen i oss. Dyrene viser tydelig at de
er fornøyd med fôr og en rein bås, og vi får en god
tilbakemelding og opplever mestring. Inn på tunet kobler
aktivitet og kontakt med dyr på en helt unik måte.

Tar hele gården i bruk
Busklein gård er en gård med melk- og kornproduksjon, men
det er også tatt inn andre dyr og aktiviteter tilpasset Inn på
tunet.  Et eget hus, smia, er bygd og tilrettelagt med
garderober og oppholdsrom.
Omgivelsene til gården er aktivt i bruk til gåturer, tur med
hest og vogn eller en luftetur med en av gårdens hunder.
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En del av kommunens dagtilbud
Tilbudet på Busklein har, i likhet med andre dagtilbud i
kommunen,  en sammensatt målgruppe. Hit kommer
personer med utviklingshemning, andre
funksjonshemninger og psykiske lidelser. Til felles har de
interessen og ønsket om å komme til Busklein og
aktivitetene der. Gården benyttes også som praksisplass for
elever fra videregående skole. Dette er elever som trenger et
tilrettelagt skoletilbud.
Inntaket går gjennom Trondheim kommune ved Dagtilbud
Heimdal. Brukerne kan benytte tilbudet så lenge de selv
ønsker forutsatt at de bruker det aktivt.

Stabilitet og bevisste grep
Busklein har vært i drift siden 1. mai 2003.
Trondheim kommune har hele veien sørget for en solid
forankring både politisk og administrativt. Den bygger på en
tverrpolitisk enighet om satsing på Inn på tunet. Dette gir
tilbudet en horisont som motiverer til samarbeid og
målrettet satsing både fra gårdens sin side og fra bestiller.
Brukerne får et forutsigbart tilbud med ro rundt driften.
Dette bygger kvalitet og gir et velfungerende tilbud.

En annen viktig ledetråd har vært å finne frem til engasjerte
gårdbrukere, som først og fremst trives med, og er gode til å
jobbe med folk. Formell utdanning innen helse og omsorg
har ikke vært et kriterium, men aktiv drift og dyr på gården
har vært en forutsetning. Gårdbrukernes inkluderende
holdning og aktiviteter skal bidra til å lede tanken mot det
friske, og med minst mulig fokus på diagnoser og
begrensninger.  Tilbudet blir på den måten et verktøy for
fagtjenesten til gode grep og individuell tilpassing.

Tilbudet på Busklein er for personer med relativt store
oppfølgingsbehov. I tillegg til gårdbrukerne er det også
ansatte med helsefaglig utdannelse. Til sammen er det tre
årsverk knyttet til driften av tilbudet.

- gården som arena gir rom for de
fleste, det gir oss noe positivt å
komme på landet
                         oppsummerer Kirsti Buseth, IPT ansvarlig Trondheim kommune

Kvalitetssikring og evaluering
Inn på Tunet er forankret hos rådmannen som har et
koordinerings- og utviklingsansvar. Busklein gård har vært
en utprøvingsgård i forhold til utvikling av kvalitetssikring
både med tanke på det fysiske miljøet (HMS) og innholdet i
selve tilbudet. Dette i samarbeid med Fylkesmannens Inn på
tunet satsing. Busklein har også inngått i en større
brukerstyrt evaluering. Den viser at miljøet er viktig, og
mange mener de blir friskere av tilbudet.

Grønn romslighet
-Det har vist seg at gården som arena gir rom for de fleste, at
det gir oss noe positivt å komme på landet. Det er godt med
plass og nye erfaringer, og du kommer i fysisk aktivitet- slik
oppsummerer Kirsti Buseth som koordinerer Inn på tunet
tiltakene i Trondheim.  -Tilbudene våre på gård er en liten del
av det totale dagtilbudet vårt, men det er en viktig og
annerledes del som gir bredde i tilbudet.

Mest utbredt av Inn på tunet tilbud
Tilbud til yrkeshemmede er en av de mest utbredte
formene for Inn på tunet tilbud.

•

Dette er oftest en del av dagtilbudet i kommunen, men
det er også enkelte botilbud og varige tiltaksplasser
gjennom NAV.

•

En god del tilbud er spesifikt for personer med psykiske
lidelser.

•

En del er organisert som Busklein med sammensatte
grupper.

•

I forhold til personer med utviklingshemming kan IPT
være et grønt alternativ, som supplerer mer
produksjonsorienterte tilbud.

•

Det gode tunet skaper fellesskap, men også rom for å finne oppgaver som
skaper utfordring og trivsel for den enkelte.

Kontaktpersoner Trondheim og Busklein gård:
Søren Nielsen, leder Dagtilbud Heimdal
E-post: soren.nielsen@trondheim.kommune.no
Heidi Forseth, Busklein gård
E-post: heidi_forseth@hotmail.com

Inn på tunet - en mulighet for din kommune?
Inn på tunet er tilrettlagte tilbud til mennesker i alle aldre
og alle livets faser. Det finnes i dag rundt 800 Inn på tunet
gårder, og tilbudet vokser stadig.

•

Inn på tunet-løftet  skal styrke arbeidet med
tjenesteutviklingen i kommunene, og øke
bevisstgjøringen rundt mulighetene.

•

Det er avsatt en pott på 18 millioner over en 3 årig satsing
rettet mot kommunene til utviklingsprosjekter

•

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Kommunal og
regionaldepartementet (KRD), Fylkesmannen og
Innovasjon Norge står bak satsingen

•

Les mer om søknadskriterier og søknadsfrist på sidene til
Innovasjon Norge

•

www.innovasjonnorge.no/landbruk
www.fylkesmannen.no og finn ditt fylke
www.lmd.dep.no
www.innpaatunet.no


