
 

Inn på tunet-tilbud til barn og unge 
 

 

Barn og unge er den største brukergruppa av Inn på tunet i Troms. 
Barnevernet i mange kommuner bruker Inn på tunet til barn og unge/ 
familier med behov for avlastning og andre hjelpetiltak. De siste åra 
er det også etablert mange pedagogiske tilbud i samarbeid mellom 
skole og gård. 

 
Vi kategoriserer ofte tilbudene/brukerne slik: 

• Avlastnings-, ferie- og fritidstilbud 
• Pedagogiske tilbud 

Opplegg for hele klasser 
Spesialundervisning 
Tilbud til sterke elever med behov for ekstra utfordringer 

• Gårdsbarnehager 
• Skolefritidsordning 
• Beredskapshjem 
• Besøksgårder 
• Enslige, mindreårige asylsøkere 

 
Litt mer om de enkelte Inn på tunet-tilbudene: 
 

AVLASTNINGS-, FERIE- OG FRITIDSTILBUD 
Dette tilbudet benyttes oftest for barn og unge med en vanskelig oppvekstsituasjon eller der 
foreldrene av ulike grunner har behov for avlastning. Dette vil ofte være barn i risikosonen for 
å utvikle uønsket adferd. Tilbudene kan være som helgeopphold (fredag-søndag), aktiviteter 
på ettermiddager i uka og noen gårder tilbyr ferieopphold. Det er også behov for møteplasser 
for fosterbarn og deres biologiske foreldre med felles aktiviteter. 
 
I disse tilbudene legges det vekt på lystbetonte aktiviteter der barna får være med å bestemme 
aktivitetene. Samtidig må det være klare regler for hvordan man oppfører seg mot hverandre 
og mot dyr. Mange av aktivitetene forgår utendørs, ofte uten tilgang til mobil, pc og dataspill.. 
Dette blir vanligvis godtatt av barna, de finner verdier i fysisk aktivitet og å gjøre ting 
sammen. Samtidig kan det oppstå utfordringer. Det går på oppførsel, godta spilleregler og en 
del vil prøve å tøye grenser. Etter noen tid går det som regel bra. 
 
De som har vært på avlastnings-, ferie- og fritidstilbud vil nesten uten unntak komme tilbake 
til gården. 
 
Avlastnings-, ferie- og fritidstilbud for barn og unge med ulike fysiske og psykiske 
funksjonshemminger viser ofte å være meget vellykket.. 
 



PEDAGOGISKE TILBUD 
Gjennom studiet «Gården og kysten som læringsrom» har ca 100 lærere og gårdbrukere fra 18 
kommuner i Troms fått gode kvalifikasjoner i bruk av gården og andre uteområder som 
«klasserom». Skjelnan skole i Tromsø som har lang erfaring med uteskole uttaler blant annet: 
«Mange barn som vokser opp har ikke muligheter til å oppleve livet på en gård. Å lære 
hvordan maten produseres er en viktig basiskunnskap for hele livet. Gården kan være en 
nyttig arena for læring gjennom handling. For mange barn er det lettere å lære når det 
knyttes til praktiske gjøremål fordi skolefagene blir for teoretisk for mange elever.» 
 
Flere kommuner, bl a Tromsø, har lagt stor vekt på å utvikle modeller for gård-
/skolesamarbeid og sier videre at: «deler av undervisningen skal oppleves som en naturlig del 
av skolens virksomhet. Det er derfor viktig at denne undervisningen forankres i skolens 
planer. Dette betyr at skole på gård ikke er tilleggsaktivitet for skolen, men en alternativ måte 
å realisere målene på. Det er viktig at skolen kan dokumentere at aktiviteter på gården bidrar 
til å nå de mål som læreplanen beskriver. 
 
Skole på gård har en rekke tilleggseffekter som mestring, fysisk aktivitet/helse, utvikling av 
stedsidentitet, motvirkning av fremmedgjøring, matkultur, samarbeid, styrking av morsmålet 
mv.»  
 
Gjennom systematisk arbeid og forankring i skoleplaner går det greit å knytte 
gårdsaktivitetene til læreplanmål, læringsplakaten mv. 
 
Uttalelser fra foreldre viser nytten av slike opplegg: 
”Både ungen vår og vi har en flott stund med fortelling fra dagen på gården etter hvert 
besøk” 
”Mor skulle ønske at hun var barn igjen og vi håper dette videreføres” 
”Opplegget gir en ypperlig mulighet for skolen til å omsette teori til praksis” 
”Det er viktig med nærhet til naturen og at barna ser sammenhenger som har stor betydning 
for hverdagen” Kilde: Skjelnan skole 

 
Spesialundervisning 
For mange elever blir mye av lærestoffet altfor teoretisk, spesielt for elever med lære- og 
adferdsvansker. I slike tilfeller er det fint å kunne legge til rette for praktiske gjøremål der 
teorien belyses gjennom arbeid og bruk av mange sanser. Vi har mange eksempler på at slike 
elever oppdager nytten av å lære og forstår mange sammenhenger i hverdagslivet og fra å bli 
oppfattet som «versting» i klassen med bråk og uro, etter Inn på tunet-opplegg med mestring 
og trivsel blir til å bli positive ressurser. Dette fordi de oppdager at de blir sett, verdsatt og 
lykkes med mange gjøremål. Dermed har vi også forebygget uønsket adferd senere i livet. 
 
Tilbud til sterke elever med behov for ekstra utfordringer 
Vi har også en del flinke elever som krever ekstra utfordringer. Også i slike tilfeller kan 
gården være en meget egnet arena. Ut fra gårdens driftsopplegg og ressurser kan en finne 
mange fine utfordringer innen biologi, økologi, matematikk, mat og helse mv. 



GÅRDSBARNEHAGER 
Dette er barnehager lokalisert til gårdsbruk. Før etablering er det viktig med samarbeid med 
kommunen for å avklare om det er behov for etableringen. En gårdsbarnehage vil kunne tilby 
god plass. Her vil det være muligheter for å være med på mange gårdsaktiviteter og gjennom 
fokus på lek lære om og ha omsorg for dyr, delta i potetsetting og - opptaking, 
dyrking/høsting av bær og grønnsaker og det gården ellers har av muligheter. 
 
SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 
Kommunene skal ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for 
barn med særskilte behov for 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordning skal være noe annet enn skole 
og barnehage, en trygg oppholdsplass for barna utenom skoletida der de kan utøve lek, kultur- 
og fritidsaktiviteter mv. For gårdsbruk som ligger tett ved en skole, kan dette være en god 
løsning. Her kan barna kan få god plass med gode og varierte utfoldelsesmuligheter med 
tilknytning til dyr, planter og mange andre ting på en gård – tilpasset alder og utviklingsnivå.  
 
BEREDSKAPSHJEM 

Dette er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. 
Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i 
fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine. 
 
Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/ eller realkompetanse. 
Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller 
lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som 
fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være 
godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. (Kilde: www.bufdir.no) 
 
BESØKSGÅRDER 
Dette er gårder som er tilrettelagt for fritids- og andre aktiviteter, oftest med forskjellige dyr 
som midtpunkt og mange slags aktiviteter som hopping i høyet, klatring, steiking på bål, lek i 
utmarka, tilrettelagt for bursdagsfeiringer mv. Besøkende er gjerne barnehager, skoleklasser, 
familier mv. En del Inn på tunet-gårder som har pedagogiske tilbud, avlastning mv 
kombinerer dette med besøksgård.  
 
ENSLIGE, MINDREÅRIGE ASYLSØKERE 
Dette er personer person under 18 år som kommer alene til Norge og ber om beskyttelse mot 
forfølgelse, og som oppgir å være under 18 år og være uten foreldre eller andre med 
foreldreansvar. I samarbeid med mottaket kan Inn på tunet-tilbud med meningsfylte 
aktiviteter til disse være en god avveksling i hverdagen  


