
Vi har gleden av å ønske nye og etablerte Inn på tunet-tilbydere med interesse for demensomsorg velkommen til samling 
på Aaraas gård i Nittedal Årosveien 307, 1480 Slattum.

Samlingen er knyttet til prosjektet hvor det er utviklet et nytt e-læringskurs for Inn på tunet-tilbydere som ønsker kunnskap 
om demensomsorg og dagaktivitetstilbud på gård. Kurset er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. Prosjektet er finansiert med midler fra Viken Fylkeskommune og Landbruksdirektoratet.

På denne samlingen ønsker vi å gi informasjon og dele erfaringer om kurset og vise hvordan det kan benyttes. 
I tillegg ønsker vi å gi dere faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging med kollegaer.

Påmelding og betaling:
Deltakeravgift kr. 200. Påmelding via deltager.no senest onsdag 30. mars

Spørsmål?
Kontakt Hege Aae, fmoshla@statsforvalteren.no, 41936263 el. Anita Panman fmbuapa@statsforvalteren.no 95284942

Program

• Velkommen, ved Statsforvalteren, og til gårds ved Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas 

• Inn på tunet-løftet og nasjonal pilot med tema demensomsorg. Prosjektleder Hege Aae

• Nytt E-læringskurs for Inn på tunet-tilbydere: «Dagaktivitetstilbud for personer med demens» fra 

Aldring og helse. Spesialrådgiver, sykepleier og bonde Signe Tretteteig 

16.00 – 17.00 Matpause. Samtale, sang og sosialt. Slik lunsjen er en «vanlig dag» på Aaraas gård 

• Omvisning på Aaraas, ideer til aktiviteter og hvordan legge opp dagen for personer med demens.     

Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas  

• Hva er viktig når du skal henvende deg til kommunen? Erfaringer fra arbeidet med Inn på tunet i 

Nittedal. Avdelingsleder for mat og livsmestring, Hege Lile Stavnås 

• Hvordan er det å ha demens? Nytt e-læringskurs «Hva er demens?» Spesialrådgiver, Signe Tretteteig

• Pris og offentlig anbud, erfaringer fra en Inn på tunet-tilbyder. Inn på tunet -tilbyder og prosjektleder 

Mona Skogen

• Inn på tunet-skolen. Et nettkurs som gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er og hvilke 

muligheter det kan gi. Norges Bondelag

• Spørsmål og oppsummering

Gode Inn på tunet-tilbud
for personer med demens

Aaraas gård i Nittedal,  6. april 2022 kl. 15.00 - 20.00

https://aaraasgard.no/inn-pa-tunet/
https://www.deltager.no/event/gode_inn_pa_tunet-tilbud_for_personer_med_demens_06042022
mailto:fmoshla@statsforvalteren.no
mailto:Panman@fmbuapa@statsforvalteren.no
https://www.innpatunetloftet.no/
https://www.aldringoghelse.no/nytt-e-laeringskurs-for-inn-pa-tunet-bonder-om-dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens/
https://www.innpatunet-skolen.no/

