Takk for sist!
18-20 mai mottok Inn på Tunet Trøndelag besøk fra Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.
Carina Nilsson og Susan Bokestig fra projekt Alternativa driftsformer kom for å oppleve våre inn på tunet gårder,
møte representanter for en norsk kommune og lære mer om KSL systemet for inn på tunet.
Det ble fine dager på tunet for både gårdbrukere og besøkende, denne korte oppsummeringen er blant annet en
hjelp for de av dere som fortsatt vil holde kontakten i etterkant av besøket.
Kontakter:
Carina Nilsson, Nordanstigs kommun/Hälsinge utbildning
Tlf 0652-362 98, mobil 073-274 35 99
carina.nilsson@nordanstig.se
Susan Bokestig
Projekt Alternativa driftsformer Gävleborgs län
Tlf 0652-361 19, mobil 070-554 87 19
susan.bokestig@nordanstig.se

Torsdag 19. mai
Gruppen ble hentet på Børstad hotell, Namsos, av Ann Kristin Ottesen som hadde ansvaret for
guiding frem til ettermiddagen. Hun tok med de besøkende
til Monika Moa Wester på Blengslia Gård hvor det ble
orientert om gårdens dagtilbud til hjemmeboende demente.
Etterpå gikk ferden til Myrmo Gård hvor Ann Kristin fortalte om
gårdens inn på tunet tilbud spesielt rettet mot barnevern.
Terapihunden Kaizer var også hjertelig tilstede og Ann Kristin
fortalte om bruk av hunden blant annet innen eldreomsorgen.
Kontakter:
Monika Moa Wester
Blengslia gård
Tlf 456 06 120
Ann Kristin Ottesen
Myrmo
Tlf 952 10 327
post@myrmo.net

Videre ble det besøk hos Grong kommune, som er i gang med et stort prosjekt innen
Inn på tunet - løftet. Prosjektleder Trond Martin Sæterhaug fortalte om de tre
satsingsområdene innen deres prosjekt som er flyktninger, familier og alternative
kvalifiseringsløp i vg. skole. Carina og Susan fortalte om sitt prosjekt og mange utfordringer
innen inn på tunet/grön omsorg er de samme på begge siden av grensen.

Fra venstre: Carina Nilsson, Susan Bokestig,
Ellen Vie, Gro Madla, Ine Bye Rossetnes og
Trond Martin Sæterhaug.

Kontakter:
Trond Martin Sæterhaug, prosjektleder Grong kommune
Tlf 996 12 998
trond.saterhaug@grong.kommune.no
Ellen Vie
Tlf 74312 156
ellen.vie.@grong.kommune.no

Turen fortsatte så til Bente Droigk og Joar Vaadal på Vådal Nedre, her
ble vi invitert inn i og fikk se lokaler og arbeidsrom som brukes når
gården tar imot elever fra ungdomsskolen. Vi fikk også orientering om
hvordan arbeidet legges opp og samarbeidet med de to
ungdomsskolene i kommunen.
Kontakter:
Bente Droigk og Joar Vaadal
Tlf 901 19 806
Fra venstre: Carina Nilsson, Susan
Bokestig, Bente Droigk, Joar Vaadal

j.vaadal@online.no

Etter besøket på Vådal ble det middag og innkvartering på
Husfrua i Inderøy.

Fredag 20 mai

Fra venstre: Carina Nilsson, Anne
Berit Sæther, Susan Bokestig

Dagen ble tilbrakt på Midti Seter hvor gårdbruker Anne Berit Skjerve var
vertskap. Hun gir tilbud om undervisningsopplegg til skolebarn og har
gårdsbarnehage en dag per uke. Anne Berit er også veileder i KSL systemet
for inn på tunet og ga en grundig innføring i dette.

Etter orienteringer ble det servert lunsj på gården før gjestene startet på turen
hjem til Nordanstig.
Kontakter:
Anne Berit Skjerve Sæther
Midti Seter
Tlf 958 73 408
asaethe@online.no

Takk til alle for et koselig og nyttig besøk 

Hege Ericson
Inn på Tunet Trøndelag ba
Tlf 979 60 744
hege.ericson@innpatunet.no

