
Vi ønsker å samle dere som driver Inn på tunet-virksomhet til en lørdag med faglig påfyll og 
mulighet for å utvide det faglige nettverket deres.

Tidspunkt: lørdag 28. oktober
Sted: Scandic Ambassadeur, Drammen  

Trenger du overnatting fra fredag til lørdag, kan du ta direkte kontakt med Scandic Ambassadeur i 
Drammen eller Renskaug Vertsgård i Lier (15 min fra Drammen med bil)

Pris per deltager: 500,-. Betaling skjer ved påmelding. 
Meld deg på konferansen her.

 Tidspunkt:
 lørdag 28. oktober 2017  

  
 Sted: 
 Scandic Ambassadeur Hotel,    
 Drammen 

  
        Meld deg på her       

 Konferanse for Inn på tunet-tilbydere
- faglig påfyll og nettverksbygging - 

 

Fylkesmannen i Telemark  Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Buskerud  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold  Fylkesmannen Hedmark
Fylkesmannen i Oppland

OBS! N
ytt sted

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen
http://www.renskaug.no/overnatting-drammen/
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=212209
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=212209


08.30  Oppmøte og registrering med kaffe og lett frokost

09.15  Velkommen ved Astrid Aass, Fylkesmannen i Buskerud

09.30  Hva fremmer helse og livskvalitet i natur og kultur?
  Gunnar Tellnes, professor i medisin ved Universitetet i Oslo

10.15  Dyreassistert terapi
  Ingeborg Pedersen, forsker ved Institutt for folkehelse, NMBU

10.45  Beinstrekk og idétorg

11.00  Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). 
  Kan landbruket være en ressurs for kommunene og NAV?
  Svein Gulbrandsen, seniorrådgiver ved Helseavdelingen hos 
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

11.30  En gård som skolearena - gull verdt for samfunnet!     
  Asgeir Føyen, daglig leder, Abildsø gård, Oslo
  Ann Kristin Wolla, pedagogisk leder, Abildsø gård

12.15  Lunsj

13.15  Prissetting og anbud
  Trond Rode, Inn på tunet Telemark SA
  Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge SA

14.00  Beinstrekk og idétorg

14.45  Ny nasjonal nettside for Inn på tunet
  Tips og råd til egen nettside
  Morten Nymoen, webredaktør i Matmerk

15.15  Godkjent Inn på tunet - hvorfor og hvordan?
  Inn på tunet Norge SA - presentasjon og orientering
  Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge SA 

15.45  Oppsummering og tilbakemeldinger

16.00  Programslutt og vel hjem

Program



Foredragsholdere:

     Hvem kan du møte på 

Idétorget?
        

NMBU - kurstilbud, forskning, m.m

Aldring og helse - info om dagtilbud for 
   personer med demens

Inn på tunet Norge SA
Hest og helse

Oikos Økologisk Norge - andelslandbruk - en 
aktuell kombinasjon med Inn på tunet?

Hvam vgs /Agro Utvikling 
- fagskole dyreassistert aktiviteter

Gunnar Tellnes
- er professor i medisin ved 
Universitet i Oslo og spesialist 
i samfunnsmedisin. Han har 
skrevet bøker om natur, kultur 
og helse og er grunnlegger av 
stiftelsen NaKuHel som tilbyr et 
mangfold av natur- og 
kulturaktiviteter i Asker. 

Ingeborg Pedersen
- er forsker ved Institutt for 
folkehelse ved NMBU på Ås. 
Hennes forskningsfokus er 
dyr-menneske-
interaksjoner og 
helsefremming.

Svein Gulbrandsen
- har lang erfaring innenfor 
feltene psykisk helse og rus og 
har ansvar for dette fagfeltet 
hos Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Her har han 
ansvaret for opplæring og 
utviklingsarbeid for Akershus-
kommunene. Han er opptatt av 
Inn på tunet og forvalter flere 
statlige tilskuddsordninger som 
blant annet dreier seg om Inn 
på tunet-arbeid.

Asgeir Føyen
- er daglig leder på Abildsø gård 
i Oslo. I over ti år har Abildsø 
sammen med 20 skoler og 
Utdanningsetaten i Oslo  tilbudt 
”Skolegård”- en alternativ skoledag 
for elever som sliter i den ordinære 
skolen. Målet er mestringsopp-
levelser, økt skolemotivasjon og 
redusert frafall i skolen.

Ann Kristin Wolle 
- har jobbet i skolen i 23 år, 
og som sosiallærer siden 
2001. De siste fire årene har 
hun vært pedagogisk leder 
på ”Skolegård” på Abildsø 
gård i Oslo.

Hege Lindstrøm
- har tidligere drevet med Inn på 
tunet på hjemgården i Verran. Er 
daglig leder for Inn på tunet 
Norge og har vært sentral i 
arbeidet for å samvirke- 
organisere Inn på tunet-
næringen. Leder av nasjonal 
faggruppe for Inn på tunet.

Morten Nymoen
- er digital kommunikator og 
nettredaktør i Matmerk. Han 
har erfaring både fra 
massekommunikasjon og ”bu-
siness to business”. 
Morten har vært prosjektleder 
for  den nye nasjonale Inn på 
tunet-nettsiden.

Trond Rode
- er leder for Inn på tunet 
Telemark SA . Han har 
faglærerbakgrunn og har 
tidligere jobbet med 
tilrettelagt arbeid og vært 
daglig leder i en tiltaks-
bedrift.


