PROGRAM FAGSAMLING
GARDERMOEN 13. - 14. oktober 2022
Vi inviterer fagsamling for Inn på tunet- tilbydere
torsdag 13. oktober kl 12.30 til fredag 14. oktober kl 14.00.
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra
landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglig påfyll samt muligheten for
erfaringsdeling og mingling med andre tilbydere.
Tema for samlingen er på tilbud til barn og unge i bred forstand.
Bindende påmelding – frist 12. september, begrenset antall plasser.
Link påmelding.
Deltakelse kr 3 100,- per person. Mat og overnatting er inkludert i
prisen. Om to personer deler rom betaler den andre kr 1 700,Velkommen til fagsamling og spennende programposter!
Arrangør: Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA

Fagsamlingen er støttet av

Vår samarbeidspartner

Torsdag 13. OKTOBER
Kl 12.30

Lunsj på hotellet

Kl 13.30

Velkommen til fagsamling
John- Erik Skjellnes Johansen,
styremedlem i Norge Bondelag og
dagens møteleder.

Kl 13.45

Kl 14.00

Åpningsinnlegg,
Statssekretær Trine Fagervik i Barneog familiedepartementet.

”Inn på tunet i Nordlandskommunene”
- ett av de nasjonale pilotprosjektene
i Inn på tunet-løftet 2. Hvordan koble
Inn på tunet med Fagfornyelsen i
grunnskolen og hvilke erfaringer
pilotkommunene har gjort seg.

Kl 15.00

Laila Bach, avdelingsleder, Kolltveit
skule, Øygarden kommune
Glimt fra Inn på tunet gård
Kl 15.45

Pause og mingling.

Kl 16.15

Forskningsprosjektet «Tilpasset
opplæring for elever på
ungdomstrinnet». Bakgrunn, målsetting
og foreløpige resultater.
Siv Merete K. Arnesen, Forsker og
doktorgradsstipendiat ved NORCE.

Kl 16.45

Eirik Arntsen, seniorrådgiver hos
Statsforvalteren i Nordland,
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Inn på tunet som et forebyggende
tiltak for barn og unge - Barnekonvensjonen i praksis

Kl 14.45

Inn på tunet i grunnskolen, hvorfor og
hvordan?

Presentasjon av studiet Grønn Helse på
Norges Grønne Fagskole, Vea,
Ingunn Sigstad Moen, Faglærer ved
Norges Grønne Fagskole

Kl 17.00

Inn på tunet- skolen,
nytt tilbud til IPT-bønder

Linn Sund, seniorrådgiver hos
Statsforvalteren i Nordland, Helse- og
vergemålsavdelinga

Kl 17.30

Amund Johnsrud, seniorrådgiver i
Norges Bondelag
			
Avslutning, mingletid, nettverking

Pause

Kl 19.00

Felles middag

Fredag 14. OKTOBER
Kl 09.00

Kl 09.15

Åpning og velkomst

Kl 10.20

Pause

Hege Lindstrøm, daglig leder
Inn på tunet Norge SA og
dagens møteleder.

Kl 10.40

Ungdom i Viken
Solveig Helene Olsen,
Fylkesdirektør for rådsområdet
utdanning og kompetanse i
Viken.

Tilbud til ungdom utenfor
– «jakten på pengene»
Programleder Eli Strand
En Inn på tunet- suksesshistorie
Bonde Olav Brakestad og
Kristoffer «Doffen» Teinaas
IPT-løft 2 i Møre og Romsdal
videregående skole, hva gjør
løftet, hvilke erfaringer har man
så langt.
Brit Kari Eidseflot Hauger,
assisterende landbruksdirektør,
Statsforvalteren i Møre og
Romsdal

Presentasjon av Oppfølgingstjenesten i Viken, slik jobber vi.
Kl 12.00

Sjølomsorg og grensesetting,
egenomsorg for deg som gir
omsorg til andre
Ellen Hoel, Landbrukspsykologen

Kl 13.00

Lunsj
Vel hjem

INNLEDERE

Trine Fagervik
Trine Fagervik er statssekretær i Barne- og Familiedepartementet. Hun representerer
Senterpartiet og er blant annet fylkesleder i Nordland Senterparti. Trine er fra Leirfjord
på Helgelandskysten.

John-Erik Skjellnes Johansen
John-Erik er bonde på Løkta, i Dønna kommune. Han har et sterkt engasjement for
aktivt landbruk over hele landet og ser på Inn på tunet som et viktig og spennende
satsingsområde innenfor sektoren. Han er styremedlem i Norges Bondelag og leder av
faggruppe Inn på tunet hos Stiftelsen Norsk Mat. John-Erik er videre aktiv politiker og
var blant annet ordfører i hjemkommunen i perioden 2015-2019.

Linn Sund
Linn Sund er seniorrådgiver på Helse- og vergemålsavdelinga hos Statsforvalteren i
Nordland. Hun er utdannet helsesykepleier og jobber hos Statsforvalteren med barn og
unge. I tillegg deltar Linn i Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe som jobber med
Inn på tunet.

Eirik Arntsen
Eirik er seniorrådgiver på Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Statsforvalteren i
Nordland.
Har deltatt i tverrfaglig prosjektgruppe om Inn på tunet hos dem siden 2016.
Hovedoppgavene mine er kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole.

Laila Bach
Laila er avdelingsleiar ved Kolltveit skule. Hun er også spesialpedagog. Som koordinator
for skulen med ansvar for at alle elevane blir kartlagt om dei treng ekstra hjelp. Og når
elevar har fått eit sakkunnig dokument, så tilrår PPT av og til at eleven har ein alternativ
læringsarena i nokre timar kvar veke. Her samarbeider skolen med en Inn på tunet-gård

Siv Merete Kjenes Arnesen
Siv Merete er forsker ved NORCE Norwegian Research Centre AS og ph.d.stipendiat ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.
Doktorgradsprosjektet hennes omhandler forskning på gården som læringsarena for
elever på ungdomstrinnet. Hun har tidligere arbeidet som seniorrådgiver med Inn på
tunet hos Statsforvalteren i Agder.

Ingunn Sigstad Moen
Ingunn er Inn på tunet tilbyder på gården Lillehov i Løten. Ingunn har bakgrunn som
sykepleier, og gården har hatt tilbud til personer med demens i 17 år. Gården var ett av
de første IPT-tilbudene til personer med demens i Norge. Ingunn har også jobbet mye
med utvikling av Inn på tunet-konseptet både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom
Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, og regionale nettverk. Gården har også
deltatt i flere større forskningsprosjekter som for eksempel Demensomsorg på gårdprosjektet. De to siste årene har hun i tillegg til jobben på gården undervist i ca. 25 %
stilling på studiet Grønn helse på Norges Grønne Fagskole, Vea.
Amund Johnsrud
Amund er seniorrådgiver på næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag. Han er
saksbehandler for IPT-saker i Bondelaget og sekretær for organisasjonens IPT-utvalg. Bor
i Bø i Telemark.
Han har mangeårig erfaring fra IPT-arbeidet i Bondelaget, både på fylkesnivå i Telemark
og nasjonalt.
Møter i faggruppe IPT hos Stiftelsen Norsk Mat, og har blant annet deltatt i arbeidet
med å utforme mandat og retningslinjer for IPT-løftet 2 hos Landbruksdirektoratet
Faglig bakgrunn er statsvitenskap fra Universitet i Oslo

Hege Lindstrøm
Hege er daglig leder for Inn på tunet Norge SA, et landsdekkende samvirkeforetak
som eies av Inn på tunet- gårder. Hun har praktisk erfaring i å bygge opp tilbud med
bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på
tunet på egen gård og sammen med andre. Hun har arbeidet innenfor Inn på tunetsamvirke i 16 år, med markedsføring og salg av tjenester, prosjekt og utviklingsarbeid
samt organisasjonsutvikling.

Eli Strand
Eli er utdannet journalist og driver nå sitt eget firma der hun produserer tekst og video.
Hun har lang fartstid fra media og har blant annet jobbet som programleder i God
Morgen Norge på TV2. Eli har jobbet mye for Inn på tunet og vært rundt på mange av
IPT-gårdene.

Olav Brakestad og Kristoffer ”Doffen” Teinaas
Olav Brakestad er pensjonert lærer og tidligere IPT-tilbyder. Han
driver gården Olavsgard i Alver kommune utenfor Bergen. Han
har jobbet mye med ungdommer som faller utenfor og har flere
suksesshistorier å by på. En av dem han husker best er Kristoffer
”Doffen” Teinaas. Han var i flere år på gården og hadde lese- og
skrivevansker og var i følge seg selv ”full av ADHD”. I dag har Doffen
tatt lappen på tunge kjøretøy og er etablert med familie og barn.
Det yngste barnet hans har naturlig nok fått navnet, Olav.
Brit Kari Eidseflot Hauger
Brit Kari har vært assisterende landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal
siden 2020. Tidligere jobbet 18 år i Nortura, de siste årene som organisasjonsleder i
Midt- og Nord-Norge, og har god kjennskap til landbruksnæringen. Statsforvalteren i
Møre og Romsdal er tildelt det nasjonale pilotprosjektet for videregående skole i Inn på
tunet-løftet 2. Brit Kari var ved oppstart av prosjektet leder for styringsgruppen, men er
nå prosjektleder.

Solveig Helene Olsen
Solveig er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.
Fylkesrådsområdet har oppgaver knyttet til opplæring i skole og bedrifter, høyere
utdanning og voksenopplæring.

Ellen Hoel
Ellen er psykolog, agronom og bærdyrker. Med erfaringer fra innsiden av landbruket
kombinert med sin psykologutdanning deler hun sine tanker om den moderne bondens
situasjon.
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