
 

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. 

pilotprosjekt innenfor et av disse 

tjenesteområdene.  

 

Det skal kartlegges hvilke utfordringer 

kjøper møter ved oppstart og hvilke 

kriterier som vektlegges ved valg av 

leverandør. I tillegg skal kostnadene og 

kvaliteten ved bruk av Inn på tunet-

tjenester sammenlignes med tilsvarende 

tilbud. 
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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 

 

 

 

 

 

 

      

      

                    

 

                               

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbruksdirektoratet har lyst ut totalt 

10 mill. kr til et nytt Inn på tunet-løft. Det 

skal gjennomføres fire toårige piloter 

rettet mot kjøpere av Inn på tunet-

tjenester innenfor demensomsorg, 

skole (én for grunnskole og én for 

videregående skole), og for psykiske 

helse, rusomsorg og arbeidstrening.  

Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

fylkeskommune skal søke om et felles

Nordland søker om å bli pilotfylke for Inn på tunet 

Med ny rammeplan for barnehage og 

Fagfornyelsen i skolen blir det i enda 

større grad et felles verdigrunnlag for 

opplæringen av barn og unge. Bærekraftig 

utvikling, mangfold, skaperglede og 

utforskertrang er fellesnevnere.  

Hvordan kan Inn på tunet bidra? 

Mange barnehager og skoler benytter 

allerede i dag ulike tilbud på gård.  

Enkeltbarn og hele grupper steller dyr, 

dyrker mat og deltar i andre tilpassede 

aktiviteter.  

Når barnehage og skole i enda større grad 

skal bevisstgjøre barn og unge på etiske 

refleksjoner, bærekraft og vitenskapelig og 

kritisk tenkning, er gården en flott arena å 

bruke. Vi vet at stell av dyr kan hjelpe barn 

og unge med å videreutvikle empati, og at 

Nyhetsbrev om Inn på tunet 

Felles verdigrunnlag i barnehage og skole gir muligheter 

mange trenger en aktiv hverdag i barnehage 

og skole.  

Barnehagebarn på besøk hos Feskarbonden i Meløy 

(Ingrid Roaldsen / Fylkesmannen i Nordland) 

Både barnehager og skoler trenger arenaer 

for praktiske og varierte aktiviteter for å 

oppfylle sine samfunnsoppdrag. Gården kan 

være en slik arena på utrolig mange 

områder faglig og sosialt.  

 

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 

 

Hele det norske samfunnet har nå fokus på å begrense 

koronasmitte. Dette påvirker også Inn på tunet-

tilbudene. Matmerk oppfordrer til god dialog mellom 

oppdragsgivere og brukere av Inn på tunet. Næringen 

følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene som 

gis av myndighetene. Gården er en godt egnet arena 

for å gi tilbud til små grupper. Kontakt med dyr, 

tilpassede aktiviteter og gode opplevelser kan være 

positivt i den tiden vi har nå.  

Illustrasjonsfoto (Ingrid Roaldsen / Fylkesmannen i Nordland) 
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