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Bodin 4H-gård 

 

Åpnet høsten 1998 

 

4 faste ansatte  

•Daglig leder i 100% 

•Pedagogisk leder i 100 % 

•Ridning og renhold i 60 % 

•VTA arbeidsplass ca 15 

timer/uke 

 

 
 

 



Fjøset 

•2 hester 

•2 slaktegriser 

•5 sauer 

•20 høner 

•5 kaniner 

•Katt 

•Hund 

 

 



3.klasser 

• Alle 3.klasser i Bodø Kommune (600 
stk) har en undervisningsdag på 
gården 

• Husdyra våre, foring og stell 

• Mat og matproduksjon 

• Kjøring med hest og vogn 



Ridning for elever med spesielle behov 

• Ca 10 elever/brukere  

• To hester 

• Bruk av områdene 
rundt gården 

• Ikke værforbehold 

 

 



Åpen barnehage 

• 3 dager i uka 08.30-
14.00 

• Fjøsstell 

• Ridning og kjøring 

• Babydag på onsdag – 
sang og musikk 

• Baking i steinovn 

• Aking og utelek 

• Veksthus og grønnsaker 



Sommerklubb 

• 5 uker hver sommer 
med 16 deltakere  

• 2 ansatte 

• Forskjellige tema 
• Hest 

• Matskole  

• Friluftsliv 

 



Margitstua 
• Åpnet 2012 

• Vedfyrt steinovn 

• Brødbaking 

• Pizzabaking 

• Utleie 

• Kurs 



Barnehager 

• Hver torsdag 

• Mai og juni også på 
tirsdager 

• Fjøsnissebesøk i 
desember 

• 09.00-13.30, i to ulike 
grupper 



Lyste ut stilling til personer med 

spesielle behov vinteren 2012 

• Som ekstrahjelp i Åpen 

barnehage 

• Alexander søkte og fikk 

jobben 

 

 

Litt om Alexander 

• 24 år 

• Fragilt X-syndrom 

• Uføretrygdet 

• Bor alene i egen leilighet. 

• Gjennomført grunnskole, 3 år 

på Mosjøen videregående 

skole avd naturbruk og 2 år 

ved Peder Morset 

folkehøyskole 

• Jobbet på en stall i ca 6 mnd 

Alexander Jensen    



VTA –varig tilrettelagt arbeidsplass 

 

• Får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, 

tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er 

tilpasset .Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i 

ordinære virksomheter. 

• Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er man arbeidstaker i henhold 

til arbeidsmiljøloven,og du skal ha en arbeidskontrakt. 

• Skal bidra til å utvikle ressursene til arbeidstakeren gjennom 

tilrettelagt arbeid, og kvalifisering gjennom produksjon av varer og 

tjenester. 

• Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om 

det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, 

utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 

• Som VTA arbeidstaker kan man tjene inntil 1G  pr år kr 88 370 pr år  

 

Alexander tjente kr 80 000 kr i 2014, 50 kr pr time. 

 

 



Arbeidsoppgaver inne  

 

• Vask av gulv, bord og klær. 

• Baking av kaker til lørdagskafe 

• Laging av vafler, lapper og 

annet til åpen barnehage 



• Måking av snø og 

strøing av sand. 

• Gressklipping og 

annet hagearbeid 

• Fyring i ovner og 

ildsteder.  

• Fjøsarbeid 

Arbeidsoppgaver ute. 


