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Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder landbruksselskap og
Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet eies av Vest-Agder landbruksselskap,
og har fått tildelt Bygdeutviklingsmidler.

Haugland gård, Kvinesdal. Foto: Stein Arve Haugland. Grafisk utforming: Elisabeth Kaddan, Skogselskapet i Vest-Agder

Målet er mestring og en
bedre hverdag for brukeren

Heståsen skole i Timenes skolehage. Foto: Siv M. K. Arnesen

INN PÅ TUNET en annerledes arena

INN PÅ TUNET er tilrettelagte tilbud
utviklet i samarbeid med kommune,
bruker og bonde, med gården som
arena. Bonden er direkte involvert
som arbeidsleder eller utleier.

Foto: Jan Kenneth Gussiås

INN PÅ TUNET - tjenester tilbys i dag
av 1500 gårdsbruk i Norge.
Kjøper er hovedsaklig kommunen,
men kan også være staten og private aktører.

w Dagtilbud til mennesker med
psykiske lidelser
w Arbeidstrening i samarbeid med
NAV
w Skolehage
w Besøksgård for skoler og barnehager

GODE ERFARINGER

w Tilpasset opplæring
w Gårdsbarnehage
w Dagtilbud til psykisk utviklingshemmede

Forskning i Norge viser at brukere
av slike tilbud får bedret sin livskvalitet i form av:
w Økt trivsel
w En mer aktiv tilværelse
w Bedre fysisk og psykisk helse
w Større nettverk

w Tilbud til barnevernet: besøkshjem, avlastningshjem med mer

w Botrening for unge jenter
w Dagtilbud til mennesker med
demens

Gode resultater skapes gjennom:
w meningsfulle aktiviteter
w mulighet til å lære noe nytt
w kontakt med dyr og natur
w sosialt fellesskap

Her kan du komme og
gjøre det du klarer ut i
fra dagsform.

ALTERNATIV LØSNING

Gjennom INN PÅ TUNET kan kommunene få mulighet til å utvikle sine
tjenester på en annerledes måte
uten høyere kostnader.
Tilrettelegging for brukeren står i
sentrum samtidig som distriktenes
landbruksressurser benyttes.

På gården kan man
erfare teorien fra klasserommet i praksis!

Foto: : Eirik Andresen, Fædrelandsvennen

INN PÅ TUNET er bruk av gårdens
fysiske og menneskelige ressurser
til opplæring, omsorg og arbeidstrening. Tilrettelegging og fleksibilitet
vektlegges, og det gis et mangfold
av tilbud til barn og voksne med
ulike behov.

EKSEMPLER PÅ
TJENESTETILBUD

GÅRDEN SOM RESSURS

Landbruket har unike muligheter og
ressurser når det gjelder å tilby undervisnings- og omsorgstjenester.
Gårdbrukeren kan tilrettelegge for
praktisk og fysisk arbeid. Menneskelig kontakt og meningsfulle oppgaver er sentralt. Husdyr, planter, skog,
hager og landskap kan nyttes til å
fremme brukernes helse og mestringsevne.
Jordnær kunnskap og erfaring gir bonden en sentral plass i tilbudet. Som
arbeidsleder, praksislærer eller en
trygg voksenperson.

