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Hva er Inn på tunet? 
 

Inn på tunet er en tilrettelagt og kvalitetssikret velferdstjeneste 
på et gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir 
meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.  
 
De viktigste brukerne av tilbud - Inn på tunet er: 
• Barn- og unge 
• Mennesker med rusproblemer 
• Funksjonshemmede 
• Eldre – Personer med demens 

 
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og 
arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over 
hele Norge.  



Inn på tunet i  Norge og i Telemark  

En ny godkjenningsordning for Inn på tunet ordningen trådte i 
kraft 1. januar 2014. (Matmerk) 
Pr. 03.11.15 - 400 godkjente Inn på tunet-gårder i Norge og 200 
under godkjenning 
 
1. Porsgrunn ANNETTE LAURITZEN  
2. Skien VETLE ØVERLAND  
3. Skien OTERKIIL DAG ANDERS  
4. Skien ANDERSEN GEIR MARTIN  

5. Siljan Nils Tore og Solfrid Tveitan 
6. Bamble GEIR HOLEN  
7. Kragerø TELLEF FARSJØ  
8. Drangedal TELLEF MOLAND  
9. Drangedal HOSEID GÅRD MARGRETHE KARLSEN  
10. Nome ANITA HØIDALEN  
11. Hjartdal KROSSHUS GARD  
12. Vinje INGER ELISABETH HAUGARNE  

 

12 tilbydere i Telemark  



 

Handlingsplan! 
 

Handlingsplan fra Fylkesmannen i Telemark  
2015 – 2017 
 
Satsingsområder: 
1) Demens  
2) Skole og pedagogiske tilbud  
3) Psykisk helse og rusomsorg med vekt på     
arbeidsrettet tilbud, spesielt Grønt arbeid  

 



Historikk og organisering i Siljan! 

• Demenskoordinator tok kontakt med Tveitan gård julen 2013.  
• Startet som et prosjekt fra 1. september 2014 til 30 juli 2015 
• Fortsatte som et prosjekt fra 31. august 2015 – 30. juni 2016. 

Samarbeid med NAV og har undervisning for studenter 
• Fått prosjektmidler fra helsedirektoratet og fylkesmannen  

(BU – midler) 
• Organisert under avd. Helse. Etaten bidrar med 2 ansatte, 1 dag 

hver i uken + leasingbil til henting og hjemkjøring av brukerne. 
• Gårdbruker leverer regning til kommunen for lønn til seg selv eller 

vikar, samt for leie av hus og innkjøp av mat ( fast pris) 
• Brukerne som er med får vedtak på tjenesten fra avd. Helse. 

Rapport blir skrevet hver dag brukeren er på IPT 
• Kommunen har budsjettert Inn på tunet i sitt budsjett fra januar 

2016. Overtas formelt av kommunen 1. januar 2017  



Hvorfor Inn på tunet? 

• Avlastning / meningsfull hverdag 
• Fast holdepunkt i hverdagen  
• Holde seg lengst mulig frisk 
• Fokus på mestring, trygghet og sosialt samvær 
• Det nære er det beste 
• Mye frisk luft 
• Dagligdagse aktiviteter er terapi 
• Kommunen bør ha et dagtilbud til personer med 

demens 





























En vanlig dag! 

• Frokost med hjemmelaga brød 
• Planlegger dagen sammen.  

Skrive i dagboka vår 
• Forberedning av middag sammen 
• Alltid ute en tur 
• Gjøre ulike ting sammen med brukerne 
• Skrive i «dagboka» før de går hjem 
• Tar noen bilder nesten hver gang til albumet  



Praktisk informasjon! 

 

Åpningstider 
 

Mandag og onsdag 
fra kl. 10:30 - 14.30 

 
Dagtilbudet har plass til 4 deltakere. 

  
Du hentes hjemme og  

kjøres hjem igjen.  
  

Tilbudet koster kr. 77, -  pr. dag 
  
 



 
  
 

Kriterier for å få tilbudet 
  
 
 

Du må ha fått en demensdiagnose og være 
fysisk i stand til å bevege deg fritt evt. med litt 
hjelpemidler.  
 
Du må også se nytten og ha glede av å være i 
et fellesskap. 



Målet! 

Dagaktivitetstilbudet  
Inn på tunet,  

forblir et sentralt ledd i 
tiltakskjeden til mennesker 

med demens og deres 
pårørende.  

 


