
Grønn omsorg inn i skole og arbeidsliv
Inn på tunet- konferanse 3.-4.desember 2014, Skjetlein grønt kompetansesenter

Program onsdag 3.desember: NAV

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen! Hva er Inn på tunet (IPT) - Kari Frøseth, Fylkesmannen i S-T

10.20 Gårdsarbeid = mestring, trivsel og trygghet! - veileder Turid Marthinus, ASVO Tromsø
Samarbeid og utfordringer gjennom 3 år om tiltaket «Grønt arbeid», et samarbeid mellom 
ASVO og NAV. Tiltaket har plass til 5 personer som har sin arbeidsdag på gården. Målet er 
at de skal jobbe 4 dager i uka fra kl. 09.00-14.30. Denne gården har eggproduksjon, sauer, 
noen griser, kaniner, kyr og grønnsaker.  Arbeidstakerne er med på alt gårdsarbeid og har delt 
ansvar for lunsj. May Tove fra Widding gård forteller om sine erfaringer der arbeidspraksis og 
 mennesket er fokus i en  tilretteleggerrolle.

10.50 7 års erfaring med konseptet “Hest og Helse” - Tiu Similä,  Bjørkelangen gård, samarbeid 
med NAV Bø. Om seg selv: Marinbiolog med doktorgrad i adferdsøkologi. Kjøpte  Bjørkengen 
gård i 2006, den gang et nedlagt småbruk. Hovedsatsning er arbeid med mennesker med 
psykiske lidelser som har havnet utenfor arbeidslivet.  Om foredraget: Bjørkengen Gård i Bø i 
Vesterålen er et hestesenter med bredt tilbud innom hest og helse. Har jobbet med Vilje Viser 
Vei (gjennom NAV) siden 2007. Har og samarbeid med barnevernet, skole og omsorgsbol-
iger i kommunen. Vi driver og med hesteassistert  psykoterapi med hest og handikapridning 
og -kjøring. I tillegg har noen mennesker som sliter med rus og/eller psykiske problemer tatt 
kontakt på egenhånd. 

11.20 Pause. Noe å bite i

11.30 Grønt arbeid: Arbeidsrettet tiltak på gård - Fylkeskoordinator og seniorrådgiver Rune Hove 
Hansen, NAV Arbeid og Psykisk Helse  Hordaland og Garden som arena for personar med 
psykiske helseutfordringar - daglig leder Elin J.  Ulveseth Minde, Ulvesethtunet. 
Om Rune: Har arbeidet med rus og psykisk helse siden 70-rallet; i  behandlingssammenheng, i 
Aetat og i NAV. Jeg har drevet et gårdskollektiv for rusmisbrukere på 70- og 80-tallet. 
Om Elin: Eg eig og driv garden saman med mannen min Sturle Minde, på Sotra utanfor 
Bergen. Vi driv med saueproduksjon og Inn på tunet tenester, og har pr i dag Grønt arbeid 
gjennom NAV, dagtilbod og skuletilbod. Eg er utdanna agrotekniker med pedagogisk og 
spesialpedagogisk kompetanse.Om foredragene: Fjell kommune kan i samarbeid med NAV 
lokal benytte fire plasser på  Ulvesethtunet  Aktivitetsgård. Plassene er tildelt gjennom Nasjonal 
strategi for arbeid og psykisk helse i NAV.

12.15 Forskningsbasert undersøkelse fra alle fylker: erfaringer og tanker fra NAV-kontorene om 
bruken av «Grønne Tjenester» og «Inn på tunet – tilbud» - førsteamanuensis Ragnfrid Kog-
stad, Høgskolen i Hedmark.

12.45 Lunsj

13.45 Workshop: Hva trenger de forskjellige partene for å få til et godt  samarbeid. Hva trenger NAV, 
hva trenger gårdbrukerne?

15.00 Oppsummering - slutt for dagen

Program torsdag 4.desember: Skole - utdanning

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen

10.20 Inn på tunet - alternativ opplæringsarena for vekst og utvikling -  undervisningsinspektør 
Gerd Staverløkk, Aune barneskole i Oppdal. Om meg selv: Har ansvar for elever og 
 personale på  4.-7.trinn, 220 elever og 20 voksne. Har ansvar for “Inn på tunet” som  alternativ 
 opplæringsarena ved skolen i samarbeid med bonden på gården og rektor ved Opdpal 
 ungdomsskole. Har  erfaring med ulik bruk av IPT som pedagogisk opplæringstilbud til elever 
med ulike behov. Om foredraget: Handler om hvordan vi samarbeider om og tilrettelegger 
tilbudet IPT for ulike elever, ressursbruk, planer og innhold.

10.50 Ungdomsskoleelever fra Melhus kommune gis et unikt tilbud - Fritz Arne Haugen, Haugen 
Opplæringsgård i Melhus. Om foredraget: Ungdomsskoleelever fra Melhus kommune gis et 
unikt tilbud. Et tilpasset  opplegg til elever som trenger andre omgivelser som læringsarena for 
å komme gjennom seg gjennom de siste årene i grunnskolen. 

11.20 Pause. Noe å bite i

11.30 Hvordan gjennomføre en god  anskaffelse av IPT-tjenester. Unngå  fallgruver og lag en 
god  kravspesifikasjon - Stabssjef Tore Edvardsen, Løten  kommune. Om meg selv: Tidligere 
jobbet jeg som innkjøpsrådgiver i Stange kommune (nabokommune til Løten). Der gjorde vi en 
anskaffelse av Rammeavtale for avlastningstjenester for barn og unge der vi forlangte at KSL 
11 standarden skulle gjelde. Det var relativt nytt at en kommune forlangte at denne standarden 
skulle gjelde og vi fikk mye oppmerksomhet særlig fra andre kommuner. Før jeg begynte 
å jobbe i kommunal sektor har jeg lang erfaring fra privat sektor både innenfor økonomi og 
salg. Om foredraget: Løten og Stange har sammen med Hamar, Elverum og Ringsaker et 
 samarbeid innenfor innkjøp.

12.15 Godkjent - til hva? - Bjørn Hvaleby, Matmerk 
Om seg selv: Bonde, lokalpolitiker, organisasjonsmenneske og opptatt av enkle, gode 
og praktiske løsninger. Om foredraget: Hva er det vi godkjenner, hva betyr det at en gård 
har en IPT  godkjenning. Hva kan kjøper forvente at en godkjent tilbyder har av kunnskap 
 knyttet til tjenestesalg. Hva ligger i de  standardene de må tilfredsstille (både IPT og andre 
 produksjonsstandarder).

12.45 Lunsj

13.45 Workshop: Hva trenger de forskjellige partene for å få til et godt samarbeid. Hva trenger 
skolene, hva trenger gårdbrukerne?

15.00 Oppsummering - Slutt for dagen

Skjetlein grønt kompetansesenter


