
Inn på tunet tilbud til unge voksne og voksne 
 

 

 

 

 

Vi kategoriserer ofte brukerne i denne gruppa slik: 

• Personer med rusproblemer 

• Personer med psykiske utfordringer 

• Straffedømte 

• Personer med andre yrkeshemminger som psykisk utviklingshemmede, autister mv. 

• Innvandrere 

• Arbeidende gjest 
 

RUS OG PSYKIATRI 

For disse brukerne blir det mye de samme tiltakene, rus og psykiatri henger ofte sammen. 

Utfordringene for den enkelte kan være svært forskjellige. På gården handler det om å delta i 

de daglige aktivitetene på gården. Fôre og stelle dyr, vedlikehold, utearbeid, delta i skogen, på 

fiske, gå turer, osv.  

 

Dagen legges opp ut fra den enkeltes dagsform og tilpasse oppgavene slik at brukeren skal 

oppleve at han/hun lykkes med noe. En utfordring for mange er at de fra før ikke har noen 

struktur verken på dagsrytme eller måltider. Derfor er det viktig med faste programmer for når 

en starter, måltider mv. Personer med rus/psykiatriske utfordringer er ei relativt stor 

brukergruppe i Norge. Det vanlige er dagtilbud, men det er også behov ho botilbud slik at 

brukeren kan få øvelse i å mestre hele dagen, uka og året under nødvendig tilsyn og hjelp. 

 

Det er rom for mange variasjoner i dagsprogrammene, men en typisk dag kan se slik ut: 

Kl 09.30 Kommer til gården, kaffe, snakker om hvordan brukerne har det og planlegger 

dagens aktiviteter 

Kl 10.00 Går til dagens aktiviteter 

Kl 11.30 Lunsj. Sammen dekker de bordet og ordner med maten. Under måltidet gode 

muligheter for ulike samtaler og gode dialoger. Rydder etter måltidet 

Kl 12.30 Aktivitetene fortsetter. Viktig med samtaler også i forbindelse med aktivitetene. NB: 

Ros og oppmuntring! 

Kl 14.00 Dagen avsluttes. Brukerne reiser hjem 

 

Ofte en fordel at tilbyderen/gårdbrukeren henter og bringer brukerne, men her må det finnes 

praktiske løsninger i det enkelte tilfelle. 

 

Brukerne Inn på tunet-tilbud sier ofte: 

• Viktig å ha et sted å gå til.  

• Bidrar til struktur i hverdagen.  

• Opplever å få ting til - mestring.  



• Opplever trygghet.  

• Fysisk aktivitet.  

• Er mye ute - frisk luft. 

 

Erfaringer med inn på tunet: 

• Bedre trivsel 
• Bedre fysisk form 

• Bedre nattesøvn 

• Færre reinnleggelser på sykehus 

• Mindre medisinbruk 

• Noen kommer seg i utdanning 

• Noen kommer over i ordinært arbeid 

• Noen avklares til andre tiltak 

= Mye bedre livskvalitet og store samfunnsmessige besparelser 

 

Forskning: 

Det er gjennomført en god del forskning i Norge og andre land som viser at Inn på tunet, 

særlig på gårder med dyr har, har stor positiv effekt på mennesker med psykiske utfordringer. 

 

STRAFFEDØMTE 

Straffedømte som Inn på tunet-brukere er ikke mange, men potensialet er langt fra utnyttet. 

Variasjonene i ferdighetsnivå fra person til person er stort. Ellers blir prinsippet for aktiviteter 

mv som innen rus/psykiatri. 

 

ANDRE YRKESHEMMEDE 

Psykisk utviklingshemmede har meget stort utbytte av Inn på tunet når en finner fram til 

riktige aktiviteter. At de trives kommer klart fram i ytringer og kroppsspråk. Botilbud på gård 

kan være en god løsning fordi brukeren da har lett tilgang til meningsfulle aktiviteter. I tillegg 

kan dette avlaste kommunen for investeringer fordi gårdbrukeren kan søke finansiert boligert 

il isse gjennom Innovasjon Norge. Slike botilbud krever langsiktige avtaler og en grundig 

planlegging. 

 

INNVANDRERE 

Deltakelse på en gård og i et bygdesamfunn er trygt og en fin måte for innvandrere å lære 

språk og samfunnsforståelse på. I dette tiltaket er det viktig at gårdbruker og bruker samtaler 

mye i forbindelse med ulike gjøremål. På den måten knyttes språkopplæringa til konkrete 

handlinger. Dette gjelder ikke bare i arbeidet ute og med dyr, men også i forbindelse med 

innearbeid som matlaging, håndarbeid mv. På den måten får en i gang naturlige 

erfaringsutvekslinger der innvandrerne kan bidra med ting og tang fra sin kultur- som igjen 

fremmer språkbruken. 

 

ARBEIDENDE GJEST 

Dette handler om å ta i mot utenlandsk ungdom og bli kjent med nye kulturer, land og språk, 

samtidig som verten får hjelp til den daglige driften. Mer om ordningen, se www.atlantis.no  


