
Etter skoletid - forebyggende tilbud på gård

Etter skoletid i Re kommune er et tilbud for barn mellom 6 og 12 år som har behov for litt ekstra i hverdagen.
Gården er rammen med mange ulike aktiviteter. I kjernen er trygghet og samvær med voksne og en liten
gruppe med barn.
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Sunt bondevett
Det er mye sunt bondevett i å satse på forebygging framfor å
reparere når utfordringene har tårnet seg opp. Etter skoletid
på Kirkevold gård er aktiv forebygging. - Vi står ikke bare og
ser på at barn og unge har en krevende eller vanskelig
hverdag. Tilbudet på gården en del av en målrettet satsing på
et godt oppvekstmiljø her hos oss, forteller Elisabeth S.
Paulsen, virksomhetsleder Barn og Unge i Re kommune.

Hverdagsaktiviteter som mange av oss tar for gitt
I det skolen slutter blir barna hentet og tatt med ut til gården.
Tilbudet er åpent  tre ettermiddager i uka  frem til kl 19, og  en
helg hver måned fra kl. 10.00 til kl.15.00. På ettermiddagene
er det grupper på fire, og i helgene ca 10 barn. Barna kan delta
på mange ulike aktiviteter. Gården driver med gris, og ved
siden av har de ponnier og en del smådyr. Spesielt i starten er
dyrene med på å skape kontakt og gi felles opplevelser og
samtaletema.
Etter hvert blir gården vel så mye et miljø og en ramme for en
vanlig ettermiddag med felles gjøremål og lek. Mange av
barna er ikke vant med det som mange av oss ellers tar som en
selvfølge - små samtaler om alt og ingenting,
matlaging, et varmt måltid og fellesskapet rundt bordet. Det
å kunne falle til ro, føle seg trygg og bli sett er det som blir
viktig.

Skolen- en nøkkelrolle
Eleven søkes inn av foreldrene i samarbeid med skolen, og det
gir en uproblematisk og nøytral inngang. Tilbudet er også
kostnadsfritt for eleven, og også det er med på å gjøre det lett
tilgjengelig. Gårdbruker er selv og informerer lærerne på
vårparten, men innsøking kan skje gjennom hele året. Det er
viktig med en rask oppstart med en gang skoleåret begynner.
Eleven får tilbudet i første omgang i ett år, og det er mulig  å
ønske seg ytterligere ett år.

Målgrupper for tilbudet:
• Søsken av barn med nedsatt funksjonsevne
• Barn som har kronisk syke foreldre , fysisk eller psykisk
• Barn med flyktningbakgrunn

I tillegg til skolen så rekrutterer helsesøster og familiesenteret
deltakere til tiltaket.
Søknaden går inn til Virksomhet for Barn og Unge, Barne- og
familiesenteret som sammen med gårdbrukeren finner barn
som egner seg for tiltaket.
 

Her er det noen som passer på at både fjøslua og øreklokkene kommer på! En
storfornøyd grise-passer.

Kvalitet i fokus
Re kommune har valgt å ansette gårdbruker i en 50% stilling
som miljøarbeider i kommunen. I tillegg er det en avtale med
gården som dekker leie av lokaler, mat- og kjøreutgifter.
Gårdbruker får sin veiledning fra avdelingsleder ved Barne- og
familiesenteret. Kommunens forsikringer omfatter barna
mens de er på gården. Gården har utarbeidet egne
sikkerhetsrutiner som barna læres opp i når de starter, og
HMS er på plass.
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Fra prosjekt til ordinært tilbud
Det startet som et treårig prosjekt i 2003. Kommunen
ønsket å utvikle et forebyggende tiltak for barn, og
Fylkesmannen i Vestfold ønsket nyutvikling innen Inn på
tunet. Prosjektrammen gjorde det mulig å jobbe målrettet
med metodeutvikling. Prosjektet ble politisk forankret i
hovedutvalget for helse og sosial med påfølgende vedtak i
kommunestyret.
Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Fylkesmannen.
Prosjektet ble så evaluert og fra høsten 2006 ble dette et
ordinært tilbud i Re kommune.

I sin enkelthet - gode opplevelser for små jenter og små kattunger

Det nytter prisen
Etter skoletid har fått mye positiv oppmerksomhet blant
annet fra Barneombudet. I 2006 fikk tiltaket tildelt
Helsedirektoratets Det nytter-prisen.

Hvert år er det 22 barn som får nyte godt av dette tilbudet på
Kirkevold gård. Det er krevende å prioritere forebyggende
tiltak med stram kommunal økonomi, men samtidig så er
årlig ugift per deltaker mindre enn en månedsinnbetaling av
kommunal egenandel til Bufetat i barnevernet.

Innertier for flyktningbarn
Etter skoletid har vært en innertier spesielt for flyktningbarn.
Flyktningbarna kommer på gården i  en gruppe sammen
med etnisk norske barn. Flere av barna i prosjektet har blitt
venner gjennom samværet på gården. Gjennom sine nye
venner har flyktningbarna også blitt kjent med og funnet
veien til deltakelse i andre ordinære fritidstilbud. Dette har
blitt dokumentert i evalueringen som ble gjennomført av
tiltaket. Der ble det også vist til  at henteordningen har vært
viktig for å skape kontinuitet i bruken av tilbudet. Barna er
ikke avhengig av foreldrenes mulighet til å følge opp. Det er
også viktig at tilbudet er gratis.

Med en egen base på gården
Det er viktig å huske at gården også er familiens hjem, og
tilbudet foregår på en tid av dagen da egne barn også er
hjemme. Det har derfor vært viktig med et eget sted å være
for deltagerne i tilbudet. Dette er med på å skape et godt
samspill med familien på gården.

Ønsket om forebyggende tilbud
til barn som trenger litt ekstra, er
en kjent problemstilling i de fleste
kommuner  Etter skoletid er en
mulig vei å gå.

Kontaktinfo Re kommune

Elisabeth S. Paulsen, virksomhetsleder Barn og Unge i
Re kommune.
e-post elisabeth.paulsen@re.kommune.no
www.re.kommune.no

Kontaktinfo Kirkevold gård

Gårdbruker Anne Andvik
pandvik@online.no
 

Inn på tunet løftet - 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
 

Les mer på sidene til:
www.innovasjonnorge.no/landbruk
www.fylkesmannen.no og finn ditt fylke
www.lmd.dep.no
www.innpaatunet.no


