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. 
 Om oss på Øverås Gård 



Dyr på Gården 

Ca 65 storfe. 

Hester 

Geiter 

Høner og haner 

Minigris 

Gårdskatter 

Kaniner 



Hva gjør vi på Øverås gård ? 
 . 

Inn På 
Tunet 

Gårdsbutikk 
og 

Gårdskafe 

Melk 
og 

Kjøtt 



Melk og Kjøtt – hovedproduksjon 



Gårdskafe 

 

     og 

 

Gårdsbutikk 



 Undervisning og gårdsbesøk 



Inn På Tunet - barnevern 

 

 

 

 



Inn På Tunet - Arbeid 

. 



. 

Inn På Tunet en gammel tradisjon.  
 

 

 

 

 

 

 

Et stort antall mennesker faller av ulike grunner ut av det ordinære 

arbeidslivet, eller dropper ut av skole. 

 

Her kan vi bidra, bønder har lang tradisjon som omsorgspersoner. 

Fra tidenes morgen har mennesker av ulike grunner arbeidet på 

gårder, for at bonden trengte arbeidshjelp og de trengte mat. 

Fattigdom  gjorde at folk gikk  på ”legd”. 

 

Bønder ble kritisert for å utnytte og behandle folk dårlig. Det var i 

noen tilfeller berettiget.  MEN I DAG VET VI BEDRE. 

De første psykiatriske sykehusene i Norge hadde egne gårder 

knyttet opp til seg, for at de skulle ha mat til pasientene. 

Pasientene arbeidet på gården. De så at fysisk arbeid hadde god 

virkning på den psykiske helsen.  



Kvalitetsikring 

Det er nå laget gode kvalitetsikringssystemer 

for Inn På Tunet. 

 

Kvalitetsikringssystemene sikrer brukerne slik 

at krav til brukermedvirkning, trygg 

arbeidsplass med meningsfulle oppgaver er 

ivaretatt.  

 

  Kvalitetsikrings systemene gir oss nyttige  

   verktøy i arbeidshverdagen 

 



. 

Kua gir mer enn melk og 

kjøtt…. 

     



 Alle yter etter evne, 

  føler seg nyttig og verdsatt. 



Arbeidsoppgaver 

 -  Delta i daglige gjøremål på gården 

 -  Stell av dyr  

 -  Såing, høsting og foredling. Årshjulet. 

 -  Produksjon og betjening i Gårdsbutikk/kafe 

 -  Vedlikehold og snekring 

 -  Kos med dyrene 

 -  Ridning, skogsturer 

 -  Lekser og studier 

 -  Baking og matlaging 

 -  Spise ilag -  tid til gode samtaler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                      

Dyrene som terapauter og 

samtalepartnere. 
 

Vi har hatt brukere som har brukt bl. Kalvene 

som samtalepartnere, som de gråter til. 

 

Dyrene sladrer ikke, de dømmer ikke, de er glad 

når du kommer, de gjør at alle føler seg 

betydningsfulle 



Alle trenger stell,  

enten du er stor eller liten. 



 Samarbeid. 

   Vi tenker at det er viktig at vi ikke opptrer som 
terapauter, men som gode støttespillere. 

    

   Dersom brukerne har oppfølging av en kommunal 
tjeneste, miljø, rus- psykiatri eller andre er det viktig 
at dette fortsetter.  

    

   De kommunale tjenestene har ofte hatt møtene sine 
til gården.  

    

   I forståelse med brukerne har vi hatt fellesmøter, 
disse møtene har vært svært nyttige. Vi jobber i 
samme retning til beste for brukeren. 

    



Videre 

   De aller fleste av de som har et tilbud hos oss 
skal videre, bare noen ytterst få har et varig 
tilbud. 

   Vi bruker veldig god tid på at de skal føle seg 
trygge, få en god dialog, få rutiner og ansvar. 

    

   Erfarer at det er viktig å stå godt i trinnet,  

   før vi går videre i trappa. 

   Vi må tåle å snuble… 

 

   Hospitering i andre bedrifter. 

 

 



 

 

 

 

Vi liker Astrid Lindgrens sitat : Gi barna 

kjærlighet, mer kjærlighet så kommer 

manerene av seg selv. 

 

   Et sted inne i oss så er vi alle barn, 

som har behov for omsorg, trygge 

rammer,  for å bli sett, føle at vi 

bidrar og noen å dele med. 
    

     



 
Å gjøre en forskjell for 

noen, gjør  at vi føler oss 

betydningsfulle…. 



Hvorfor Inn På Tunet? 

    

   Å være bonde er ofte et ensomt yrke,  

   med å gjøre dette har skapt trivsel  

   både for oss selv og andre. 

 

   Vi blir ikke rik på penger, men arbeider 

for oss selv og det vi tror på.  

 

   Vi har skapt flere arbeidsplasser. 



Vi ønsker å bidra til gode 

oppvekstvilkår for barn 

 i bygda. 

  Vi mener at formidling av kunnskap om 

dagens gårdsdrift, så vel som gamle 

tradisjoner,  gir forståelse for landbruket 

og tilhørighet til lokalsamfunnet. 



Stolthet av bygda. 

. 



Hva har vi gjort for å få dette til ? 

 
 Laget foretningsplan  

 Rådmann – møte med etatsjefene i kommunen. 

 Markedsundersøkelse 

 Inviterte miljøtjenesten og psykiatritjenesten som 
jobber tett på brukerne til lunsjmøte på gården 

 Invitert politikere og administrasjon i kommunen til 
gården 

 Tatt de utdanninger og kurs som vi mener har vært 
nødvendig 

 Vi har fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, 
Sametinget, Hamarøy Kommune. 

 Tatt kontakt med Nav invitert oss selv dit.  

 Og de har vært hos oss. 

 



 

 

 

 

Familien er tatt med på råd. Alle synes at 

dette har vært artig, men det har kostet 

mye av vår tid.  

Men til gjengjeld er vi hjemme. 

Og de er innmari stolt av gården og det vi 

har fått til. 

 

. 

Familien 



Når det er ferie og fri er det på gården 

de vil være, og alle hjelper til. 



Vi bor i ei flott bygd i en  

JA Kommune 

  

- Vi har hatt mange gode støttespillere. 

- Mange gode samarbeidspartnere. 

- Mange dyktige fagpersoner rundt oss.  

 

 - Tusen takk! 

 

www.overas-gard.no  
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