
 

Dette nyhetsbrevet blir utgitt som en del av prosjektet Samarbeid mellom offentlige  

virksomheter og gårdsbruk skal gi gode omsorgs–og velferdstjenester i Nordland.  

Prosjektet er av finansiert av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.  

Nyhetsbrevet publiseres på internett og i papirutførelse. Ansvarlig utgiver er 

Fylkesmannen i Nordland—Landbruks- og reindriftsavdelinga, 8002 Bodø. 

Medtigården. «Gården gir mulighet til å delta i 

hverdagsaktiviteter og bidrar til å beholde 

funksjonene til de eldre». I tillegg bidrar 

samarbeidet med Inn på tunet-gården til 

jobbglede for de ansatte som følger brukerne 

i tilbudet. 

                       
Ingrid Roaldsen og Julie Tangen i Stormen bibliotek 

(Foto: Magne Totland, Fylkesmannen i Nordland)  

 

  

     
 Fra nyttår får Fylkesmannen nytt navn og ny adresse 
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Gårdsbruk som er godkjente tilbydere av 

Inn på tunet bruker dette merket 

 

Finn Inn på tunet-gård her: 

www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet 

 

For informasjon om Inn på tunet, se 

Fylkesmannens Inn på tunet-nettside: 

www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbr

uk-og-mat/Inn-pa-tunet/ 

 

 

Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk 4 

ganger i året. Målgruppen er kjøpere av 

Inn på tunet-tjenester i kommunene, 

godkjente tilbydere, gårdbrukere m.fl.  

 

Tips oss gjerne om andre som kan ha 

nytte av å motta nyhetsbrevet. 

 

Ønsker du ikke å motta dette 

nyhetsbrevet, send e-post til 

fmnoiro@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
       
      

                    

 

                               

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I samarbeid med Stormen bibliotek og 

Aldring og Helse, ble utstillingen som viser 

resultatene fra prosjektet Demensomsorg 

på gård presentert i Stormen bibliotek i 

Bodø. Eirin Bjune, tilbyder av Inn på tunet-

tjenester i Bodø kommune til bl.a. 

personer med demens, har bidratt med 

data til forskerne i prosjektet.  

Avdelingsleder for hjemmetjenesten i 

Saltstraumen, Merete Øyen, er meget godt 

fornøyd med tilbudet som gis av 

Data fra Medtigården i Bodø i prosjektet Demensomsorg 

på gård 

Det var stor jubel i november da det ble 

kjent at Nordland har fått ett av fire 

nasjonale Inn på tunet-pilotprosjekter.  

 

Feiring med kake hos Fylkesmannen (Foto: Ingrid Roaldsen, 

Fylkesmannen i Nordland)  

Inn på tunet i Nordlandskommunene som 

vårt prosjekt er kalt, skal rette seg mot 

elever i grunnskolen. Prosjektet eies av 

Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

Fylkeskommune og skal gå over to år. Oslo 

og Viken har fått pilot knyttet til 

Nyhetsbrev om Inn på tunet 

Nordland har fått nasjonal Inn på tunet-pilot til elever i 

grunnskolen! 

demensomsorg, Vestland har fått pilot med 

tema psykisk helse og rus, samt at Møre og 

Romsdal skal gjennomføre en pilot rettet 

mot elever i videregående skole.  

Da tildelingen fant sted, sa Landbruks- og 

matminister Olaug Bollestad at «Målet med 

Inn på tunet er å bidra positivt til helse, 

utvikling og trivsel for den enkelte bruker.  Å 

sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, 

krever at vi utvikler og forbedrer dem hele 

tiden. Nettopp det skal disse 4 nye 

pilotprosjektene bidra til.” 

Fagfornyelsen i grunnskolen 

Utgangspunktet for piloten i Nordland er de 

mange mulighetene som Fagfornyelsen i 

grunnskolen gir for å bruke gården som en 

læringsarena for elever i grunnskolen.  

 

Feiring med kake (Ingrid Roaldsen / Fylkesmannen i Nordland) 

 

Ønsker din kommune 

informasjon om Inn på 

tunet?  

 
 
Da kan denne gjengen hos 

Fylkesmannen i Nordland informere 

om:  

• Godkjennings- og 

kvalitetssikringsordningen  

• Dagaktivitetstilbud til 

personer med demens 

• Arbeid og livsmestring 

• Gården som pedagogisk 

ressurs 

 

Ta kontakt:   

E-post: fmnoiro@fylkesmannen.no  

Telefon: 75 54 78 46 

 

 

 

Fra nyttår bytter Fylkesmannen navn til 

Statsforvalteren. Den nye offisielle nettadressen 

blir www.statsforvalteren.no  

 

I tillegg er Fylkesmannen på flyttefot, og fra 

januar tar Statsforvalteren i bruk et nytt 

kontorbygg i Fridtjof Nansens vei 11 i Bodø. 

Byporten, som bygget kalles, ligger like ved 

Aspmyra stadion i Bodø.  
 Vårt nye kontorbygg (Foto: Fylkesmannen i Nordland) 
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