
Velkommen til Inn på tunet-uka 2022!
Har dere behov for tilpassede tilbud som gir mestring, utvikling og trivsel for mennesker i alle aldre?  
I Inn på tunet-uka kan du få innsikt i mulighetene Inn på tunet kan gi. 

Webinar hver morgen kl. 9-11:
• Tirsdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKOLEN
• Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
• Torsdag 10. november - Inn på tunet innen INTEGRERING, PSYKISK HELSE OG ARBEIDSTRENING
• Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGEN

Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet,  
som skal gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester. 
 
Meld deg på et eller flere webinar i dette skjemaet
 
 
Du får tilsendt lenker til webinarene et par dager i forkant. Lenkene blir også lagt ut på denne nettsiden.

https://www.innpatunetloftet.no/
https://nettskjema.no/a/278870
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/11/inn-pa-tunet-uka/


Inn på tunet i grunnskolen

Tirsdag 8. november kl. 9-11

Program
 

Inn på tunet kan løfte undervisningen 
til elever i grunnskolen

 

• Landbruks- og matministeren åpner Inn på tunet-uka!  

• Inn på tunet i grunnskolen som bidrag til å forebygge 
frafall i videregående skole  

• Tverrfaglig arbeid har resultert i flere Inn på tunet- 
tilbud i Nordland  

• Inn på tunet - ei tilleggsnæring på gårdsbruk som kan 
gi en bedre hverdag for mennesker i alle aldre  

• Inn på tunet i Nordlandskommunene  - erfaringer og 
gode råd 

• Dokumenterte resultater fra følgeforskningen i  
Nordland  

• Hvordan kan lærerne ta i bruk Inn på tunet i  
undervisningen - eksempler på tilgjengelige ressurser  

• Hvordan skal erfaringene fra de nasjonale  
pilotprosjektene løfte Inn på tunet i fremtiden?



Inn på tunet i 
vidaregåande opplæring

Onsdag 9. november kl. 9-11

Program

Inn på tunet - læring, meistring og 
trivsel for ungdom

 

• Garden som ressurs for læring og meistring   

• Erfaringar ved bruk av Inn på tunet i Oppfølgings- 
tenesta i Møre og Romsdal fylkeskommune  

• Tingvoll vidaregåande skole fortel om sine erfaringar 
med bruk av Inn på tunet   

• Inn på tunet - læring, meistring og trivsel. Ungdom og 
pårørande fortel . 

• Mogelegheitene for bruk av Inn på tunet som alter-
nativ opplæringsarena – presentasjon av kartlegging i 
Møre og Romsdal   

• Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande 
opplæring?



Inn på tunet innan  
integrering, psykisk helse 

og arbeidstrening

Torsdag 10. november kl. 9-11

Program

Frå eldsjel til system - Inn på tunet for 
meistring og livskvalitet 

 
• Samhandling for ungt innanforskap – Anne Høgetveit, 

Arbeids- og velferdsdirektoratet  

• Proppar og «plumbo» - korleis kan kommune- 
organisasjonen samhandle og leggje til rette for gode 
og tilpassa tenester?  

• Å finne dei beste tilbydarane – verktøy for utvelging  

• Arbeidstrening knytt til NAV-ordningar - erfaringar, 
utfordringar og behovet for samhandling   

• Ny i Norge - Inn på tunet som arena for tryggleik og 
læring 

• Inn på tunet for innvandrarar med fluktbakgrunn –  
erfaringar frå vaksenopplæring i Bømlo kommune



Inn på tunet i 
demensomsorgen

Fredag 11. november kl. 9-11

Program

Inn på tunet - 
gode dager og avlastning 

som del av kommunens tilbud
 
• Hvorfor tilby Inn på tunet til personer med demens? 

• Kvalitet, kostnad og utfordringer ved førstegangskjøp 
av Inn på tunet-tjenester 

• Erfaringer og råd fra pilotkommunene ved kjøp av Inn 
på tunet-tjenester: 
    -  Kjøper for første gang (Modum) 
    -  Interkommunalt samarbeid (Hemsedal) 
    -  Avlastningsopphold med overnatting (Fredrikstad) 
    -  Hvordan løse det økende behovet for  
       dagaktivitetstilbud i kommunen? (Lørenskog) 
    -  Involvering av bydelene i offentlig anskaffelser  
       (Oslo)         

• Støtte og veiledning for tilbydere og kommunen, ved 
Aldring og helse  

• Veileder for offentlige anskaffelser av Inn på tunet- 
tilbud 
 
 


