
 

Kl. 09.45 Oppmøte, kaffe og rundstykker 
Kl. 10.00 Velkommen v/ Ida Marie 

Strekerud, Østfold Bondelag  

Kl. 10.15 Presentasjon av Inn På Tunet 

Akershus SA v/ daglig leder Ellen 

Ødegård 

Kl. 10.45 Dyreassisterte tiltak på gården  

v/ Ingeborg Pedersen, forsker ved 

NMBU 

Kl. 11.45       Pause 

Kl. 12.00       Prissetting av Inn På Tunet-    

tjenester v/ Trond Rode, Inn På 

Tunet Telemark SA 

Kl. 12.30 Introduksjon til kvalitetssikring 

av Inn På Tunet-virksomheten 

 v/ Linn Thorud, HMS-rådgiver i 

Norsk Landbruksrådgiving  

Kl. 13.30 Lunsj 

Kl. 14.15 Gårdsbesøk hos Årungen 

Utedrift (Trosterud gård)  

v/ Kjersti Jensen 

 

Samlingen avsluttes ca. kl. 16.00.  

 

 

 

Velkommen til fagsamling 
for eksisterende og potensielle Inn På Tunet-tilbydere 

 

Lørdag 3. mars Vitenparken i Ås kl. 09.45-16.00 

Østfold Bondelag ønsker å bidra med en faglig møteplass for eksisterende Inn På Tunet-

tilbydere. Samtidig vil vi skape en arena for deg som ønsker å utforske ulike muligheter på 

gården. Her kan du bli kjent med eksisterende tilbydere av Inn På Tunet-tjenester og finne ut 

om dette er aktuelt for deg. Du kan lese om Inn På Tunet her. 

Meld deg på her innen fredag 23. februar 
Egenandel: kr. 200 pr person som betales ved påmelding. 

 

Adresse: Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 Ås. Vitenparken ligger ca. 20 min gange fra togstasjonen. 

Gjesteparkering er skiltet fra rundkjøringen ved Meierikrysset. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

http://www.innpatunet.no/
https://www.deltager.no/innpaatunetfagsamling


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet 

er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.  

Samarbeidspartnere i Inn på tunet Norge SA: Norges Bondelag, Norsk Bonde- 

og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige Forsikring ASA og Samvirkesenteret.  

Inn på tunet Akershus SA er et samvirkeforetak der gårdbrukerne er eiere og 

bestemmer foretakets strategi og forretningsdrift.  

Styreleder: Ole Oddvar Grasdalen 

Daglig leder: Ellen Ødegaard 

 

Ingeborg Pedersen 

Forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. 

Har følgende arbeidsområder: dyreassisterte intervensjoner, 

Inn på tunet, helsefremmende aktiviteter.  

Hun holdt innlegg om dyreassisterte tiltak på gård på en Inn 

på tunet-konferanse i Drammen i høst i regi av 

fylkesmennene i Østfold, Oslo og Akershus, Vestfold, 

Telemark og Buskerud.  

Linn Thorud 

Rådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving med HMS som 

fagområde. Hun holder kurs rettet mot Inn på tunet-

virksomheter, der det gis opplæring og innføring i KSL sitt 

kvalitetssystem. I tillegg gis det grunnleggende opplæring i 

systematisk HMS-arbeid for å sikre at kvalitet og trygghet i IPT-

tilbudet på gården er i varetatt på best mulig måte for tilbyder, 

bruker og kjøper.  

Årungen Utedrift (Trosterud gård) 

Innehaverne Kjersti og Sveinung Jensen har drevet Årungen 

Utedrift i 25 år, og er glødende opptatt av å hjelpe 

mennesker. På gården tilbyr de tjenester til personer med rus- 

og psykiske utfordringer. Kjersti er utdannet innen hestefag 

og hjelpepleier. Sveinung er autorisert maskinfører og 

godkjent mentor (NAV).  

Hest står i fokus og det er totalt 50 hester på gården.  

Besøksadresse: Løkenveien 4, 1811 Askim 

Epost: ostfold@bondelaget.no 

Tlf.nr.: 69 89 81 50  

 


