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Inn på tunet

AKTIVITET – LÆRING – TILHØRIGHET
- tilrettelagte tjenester på gården for opplæring-, helse- og sosialsektor
Prosjektnavn: ”Inn på tunet”. Nasjonalt prosjekt for utvikling av tilrettelagte tjenester på
gården for opplæring-, helse- og sosialsektor.
Det som er bra med disse tre begrepene er at alle livsfaser og problematikker kan forene seg i
dette – på mange måter er dette tre nøkler på livskvalitet. Alle tre henspeiles lett mot
tunbegrepet. ”Tunet” er det naturlige utgangspunkt og samlingsted for livet på gården. Det
er både rom for aktivitet og ro. Jeg tenkte på miljø isteden for tilhørighet, men jeg tror at
tilhørighet er mer spesifikk og gir litt mer radikal effekt. Tilhørighet sier noe om omsorg og
deltakelse, og gården har i seg en naturlig og tradisjonsrik tilhørighet.
En annen sak er at dette henspeiler på en helhet, og den kan vi diskutere om kan knyttes opp
mot en forkortelse som kan brukes i en sammenheng som produktnavn. Eks: Soltun
gårdsbarnehage har utarbeidet et ALT-tilbud (aktivitet, læring og tilhørighet)på gården i nært
samarbeid med det kommunale barnehagekontoret og pedagoisk fagforum i prosjektet ”Inn på
tunet”. Da blir ALT-tilbudet noe som det knyttes kvalitetskriterier til. Men dette er fram i
tid……
Som en videre utvikling i denne trekant formidlingen som Okkenhaug viste oss så ser jeg for
meg en matrise, meningen er at den skal få fram gården som velegnet ressurs og vinn-vinnvinn:

bruker

Tilhørighet

motivasjon, nærhet, læring gjennom
helse, tilpassing,
formidling,
felleskap
observasjon og
deltakelse

et lite samfunn i det
store, en del av en større
sammenheng

gårdbruk
er

Læring

allsidig og
meningsfull
virksomhet, nytt
bein å stå på,

praktiker,
tusenkunstner og egen
omstilling

virksomhet på gården
som alternativ til
fraflytting, gjenoppta
tradisjoner

gården

Aktivitet

samlingsted,
naturlig ramme,
eksidterende
bygninger og
redskaper

læringslokaler,
historikk, nærmiljø,
gårdens virksomhet

gården er en del av et
landskap, mange
sammenhenger med
overføringsverdi

Hos de som allerede bruker grønn omsorg – grønt samarbeid:
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Grønt samarbeid i Hordaland

PÅ gården

Velkommen
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Soltun gårdsbarnehage

Inn på Tunet er blitt en landsomfattende bevegelse
Se http://www.innpatunet.no

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/fylkessider/fylkesnytt/filmer-fra-inn-paa-tunet-gaarder

