
Fagsamling, Inn på tunet- tilbydere, Værnes (Stjørdal)

Tid: 
 Tirsdag 15. oktober og onsdag 16. oktober

Sted: 
 Scandic Hell, Værnes

INVITASJON
Samlingen passer for deg som arbeider med 
velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, 
og ønsker faglig påfyll samt muligheten for 
erfaringsdeling med andre tilbydere.



11.30   Lunsj på hotellet

12.20   Velkommen til fagsamling
   Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge

12.30 – 15.00 Dagtilbud for personer med demens - parallellseminar 1

   Ulike sykdommer og sykdomsforløp ved demens- ulike tilbud, og 
   overganger til andre tilbud i et brukerperspektiv.  

   Innleder Elin H. Aarø Strandli, geriatrisk sykepleier, MSc, fagkonsulent ved
    Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

   Hva karakteriserer en Inn på tunet- gård, brukerens erfaringer og 
   opplevelser av medvirkning med dagtilbud på gård?

   Innleder Tanja Ibsen, Barnevernspedagog, stipendiat i prosjektet 
   Demensomsorg på gård, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

   Pårørendes erfaringer og opplevelser av Inn på tunet- tilbud. Oppfølging og 
   inkludering av pårørende i dagaktivitetstilbud. 

   Innleder Liv Bjerknes Taranrød, psykiatrisk sykepleie, stipendiat i prosjektet 
   Demensomsorg på gård, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

12.30 – 15.00 Inn på tunet for barn og unge - parallellseminar 2

   Trygghet  i møte med barn og unge i et Inn på tunet- tilbud.

   Innleder Thea Hennie Kveinå, seniorrådgiver ved Helse- og 
   omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

   Etter innlegget blir det åpent for spørsmål og diskusjoner. 

 
15.00   Pause

  
15.30   Bruker- og pårørendeperspektiv i et Inn på tunet- tilbud.

   Innleder kommer.

 
16.30   Mitt Inn på tunet – erfaringsdeling og samtaler. 
  
17.30   Avslutning, mingletid

19.00   Felles middag på hotellet.

Tirsdag 15. oktober



Onsdag 16. oktober 

09.00    Det unike tunet – formidling og kommunikasjon med omverden. 

   Hvordan oppleves IPT sett utenfra, hvordan får vi dem som ikke vet noe 
   om det til å oppdage de gode tilbudene?

   Innleder Morten Nymoen er ansatt i Stiftelsen Matmerk og er redaktør
    for Inn på tunet sine nasjonale nettsider. Han har jobbet med 
   kommunikasjon siden år 2000, både som journalist, redaktør, konsulent 
   og markedsfører. 

   Etter innlegget blir det åpent for spørsmål og diskusjoner.

09.45   Forsikringer i en Inn på tunet- virksomhet.

   Innleder Aina Bratlie er advokat og fagsjef for medlemsforsikring i 
   Norges Bondelag. 

   Etter innlegget blir det åpent for spørsmål og diskusjoner.  

  
10.30   Pause

11.00   Nytt fra godkjenningsordning for Inn på tunet- gårder.
   
   Orientering om veilederne for Inn på tunet, inkludert ny om 
   psykisk helse og rus.

   Innleder Bjørn Hvaleby er fagsjef i Matmerk, som godkjenner IPT-gårder, 
   forvalter og videreutvikler godkjenningsordningen. 

12.15   Oppsummering, spørsmål og avslutning. 

   Orientering om Inn på tunet løft 2 og annet relevant IPT-nytt. 
   
   Innleder Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag og 
   Hege Lindstrøm, daglig leder i Inn på tunet Norge.
   

13.00    Lunsj og hjemreise. 



PRAKTISK INFORMASJON:

  Overnatting på Scandic Hell, Værnes. 

 
 Påmelding sendes til: Line Ørmen, IPT Norge, lmo@innpatunet.no.

 Påmeldingen skal inneholde:
 - Navn på deltaker/e
 - Kontakt e-post
 - Fakturadresse
 - Hvilket tema du ønsker på parallellseminaret (dag 1)

 Ved spørsmål angående påmeldingen, ta kontakt på tlf 976 22 109

 Det er begrenset antall plasser, påmelDingsfristen er 14. september.
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