
Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

- faglig påfyll og nettverksbygging

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.
Temaet for konferansen er barn og unge.

Tidspunkt: lørdag 21. mars 2020
Sted: Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. 

På konferansen vil du få lære mer om:

• Bruk av alternative opplæringsarenaer
• Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
• Inn på tunet-tilbud for dropout-elever på Karset gård
• Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet
• Barnekonvensjonen
• Skoledag på Tveitan gård i Siljan
• Nytt om revisjonssystemet for Inn på tunet

Se detaljert program på neste side.

Det blir også et idétorg hvor du kan snakke med representanter fra ulike prosjekter 
og organisasjoner.

Pris: 600,- pluss evt. overnatting. Ta kontakt med hotellet direkte om du ønsker 
overnatting.

Meld deg på her. Påmeldingsfrist 3. februar 2020.

Spørsmål?
Ta kontakt med Anne Pauline Skjelkvåle, fmheaps@fylkesmannen.no, 909 10 404.

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport
mailto:fmheaps@fylkesmannen.no


Program

08.30 Frokost, kaffe, idétorg

09.15 Velkommen og presentasjon av idétorget

09.45 Barnekonvensjonen
ved Kjell Olaf Richardsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken

10.15 Dyreassisterte aktiviteter
– samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet
ved Hilde Hauge Langeland, Hvam VGS / Agroutvikling

10.45 Pause og idétorg

11.15 Bruk av alternative læringsarenaer i grunnskolen
ved Jo Fiske, KS-Konsulent AS

12.15 Lunsj

13.15 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse
ved Beate Bøe Petersen, Fylkesmannen i Oslo og Viken

13.45 Skoledag på Tveitan gård i Siljan
ved Solfrid Tveitan, IPT-tilbyder

14.15 Pause og idétorg

14.45 Nytt om revisjonssystemet for Inn på tunet
ved Bjørn Hvaleby, Matmerk og en IPT-revisor

15.15 IPT-tilbud for dropout-elever
ved Unni og Bjørn Magne Broen, Karset gård, Hamar

16.00 Programslutt



Foredragsholdere

Kjell Olaf Richardsen i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo 
og Viken. Han har tidligere jobbet som rektor ved Råde ungdomsskole.

Hilde Hauge Langeland er avdelingsleder på Hvam Agroutvikling (Hvam videre 
gående skole). Hun har vært med på utvikling av studiet dyreassisterte aktiviteter 
samspill med dyr for økt livskvalitet og mestring i regi av Fagskolen Innlandet. Sitter i 
styret i organisasjonen Hest og Helse.

Jo Fiske jobber i KS-konsulent AS. Han har tidligere vært regiondirektør i Statped og har 
bl.a. vært ansatt i utdanningsetaten i Asker og Oslo og som rektor i Bærumsskolen. Han 
har god kjennskap til Inn på tunet og hvordan det kan brukes i tråd som en alternativ 
opplæringsarena i tråd med lovverket.

Beate Bøe Petersen har jobbet i distriktskommuner med helse-, omsorgs- og sosiale
tjenester i 28 år, og har blant annet samarbeidet med Inn på tunet-bønder. Nå jobber 
hun i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, hvor hun jobber mot 
kommunene med tilskudd, informasjon og samordning på rus- og psykisk helse-feltet.

Unni og Bjørn Magne Broen på Karset gård i Hamar. Hun er sykepleier og han 
er idrettspedagog med videreutdanning i friluftsliv, og har relevant praksis fra dette 
gjennom vel 20 år. Til barn/unge tilbyr de avlastning, gården som læringsarena, 
arbeidstrening, hverdagsmestring og dagaktiviteter.

Bjørn Hvaleby er fagsjef for KSL i Matmerk. Han har ansvaret fordrift og utvikling av  
godkjenningsordningen for IPT.

På Tveitan gård i Siljan i Telemark har Inn på tunet-tilbud til elever fra barne- og 
ungdomsskolen og til personer med demens. Solfrid Tveitan forteller om tilbudet som 
hun startet opp. Nå har datteren Karoline tatt over gården og hovedansvaret for Inn på 
tunet-tilbudet.

https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag/dyreassisterte-aktiviteter-samspill-med-dyr-okt-mestring-og-livskvalitet
http://www.karsetgaard.no/387570862


Hvam Agroutvikling

NMBU/SEVU

IPT Norge SA 

Inn på tunet Buskerud og Vestfold 

IPT Hedmark 

Hest og helse

KoRus Øst (Kompetansesenter for rusfeltet)

Økologisk Norge

Mental Helse Ungdom

ADHD Norge

Matmerk / KSL-revisor

….og kanskje fler!

Hvem kan du treffe på idétorget?
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