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Forord 

Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Inn på tunet mot frafall. Prosjektet 

har vært gjennomført i 2014-2015, og har i gjennomsnitt hatt 3-årsplasser til elever i den videregående 

opplæringen. Det er mange som dropper ut av videregående skole, og det er få alternative 

opplæringsarenaer å støtte seg til når elever opplever at det er vanskelig å gå på skolen innenfor rammen 

av det ordinære skoletilbudet. Det er mye ressurser i samfunnet i dag, og dersom flere går sammen om 

finne løsninger, kan dette være redningen for flere ungdommer som er i ferd med å «droppe ut» av sitt 

skoletilbud. Inn på tunet-gården Sygard Toft, har i samarbeid med videregående skoler, og frivillige lag og 

foreninger gjennomført prosjektet hvor elever har fått sitt skoletilbud på en alternativ opplæringsarena.  

Det er ikke ressurser i offentlig skole til å gjennomføre prosjekter, hvor man i så stor grad kan få prøvd ut 

tiltak for å jobbe med frafall i videregående skole. Uten støtte fra Extra-stiftelsen ville ikke dette være 

mulig.  

Vi som har deltatt i prosjektet ønsker å rette en stor takk til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, som 

har gjort det mulig å få på plass et slikt tilbud til elever og ungdom som av ulike grunner har behov for en 

alternativ opplæringsarena for å klare å komme igjennom, eller komme tilbake til sitt skoleløp. 

ExtraStiftelsen består av 30 landsomfattende helse- og rehabiliteringsorganisasjoner. For mer informasjon 

se: www.extrastiftelsen.no 

Vi vil også rette en velfortjent takk til vår søkerorganisasjon Mental Helse ved Rikke Philippi som har stilt 

opp, og på en svært positiv måte, besvart alle spørsmål vi har hatt undervegs. Vi takker også alle frivillige, 

Oppfølgingstjenesten, og spesielt representanter for den videregående opplæringen som har bidratt med 

sitt arbeid i prosjektet. 

 

Anne Helene Toft 

Prosjektleder  
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Sammendrag  

Første kvartal i 2013 viste landsgjennomsnittet for frafall fra videregående skole 25 %. Inn på 

tunet gården Sygard Toft, startet i januar 2014 en alternativ opplæringsarena sammen med 

videregående skoler, og frivillige lag og foreninger for å hindre frafall i videregående skole, før 

frafallet er et faktum.   

Målet var å dokumentere effekt av en alternativ opplæringsarena, og at elevene som mottar dette 

tilbudet skal få vurdering i fag knyttet til den aktuelle læreplanenes mål, og kompetansebevis i 

form av kvalifiserende dokumentasjon etter endt tilbud. Videre å etablere et permanent tilbud til 

de aktuelle elever, for å sikre at de kan gjennomføre videregående opplæring. 

Skolen og oppfølgingstjenesten samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og IPT-tilbyder 

i opplæringsaktiviteter og gjennomføringen av skoledagene med sin kompetanse. Trygghet, 

mestring, og brukermedvirkning har vært sentralt i prosjektet. Evalueringer har vært gjennomført 

undervegs. Totalt 13 ungdommer har fått tilbud i prosjektet i prosjektperioden. Av disse har 9 

elever hatt deler av sitt skoletilbud her. 4 ungdommer hadde allerede droppet ut av skolen, og ble 

fulgt opp av Oppfølgingstjenesten for ungdom. De hadde et ønske om å komme tilbake skolen. 

Elevene ble vurdert ihht. læreplaner og mål knyttet til det enkelte programfag. 12 av 13 

ungdommer har fullført sin planlagte opplæringsperiode i prosjektet, og elevene har hatt et lavere 

gjennomsnittlig fravær etter oppstart i prosjektet. 

Prosjektet har i hovedsak nådd sine mål. Ingen av de 9 elevene som har hatt tilbud i prosjektet har 

droppet ut av skolen i prosjektperioden Fylkeskommunen ved den videregående skolen har i 

prosjektmøter opplyst om at det er aktuelt å kjøpe videre plasser etter prosjektets slutt, dersom 

dette er et aktuelt tilbud for enkelte elever. Det er ikke inngått noen bindende avtale.  En ungdom 

fortsetter i sitt tilbud etter avsluttet prosjekt, og øker omfang fra siste semester.  
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1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 

Frafall fra videregående skole er en økende utfordring for velferdssamfunnet, og for den enkelte 

ungdom.  Det har vært gjennomført prosjekter for å hindre frafall i videregående skole tidligere, 

men ingen som kjent hvor man systematisk tar i bruk frivillige ressurser i gjennomføringen for å 

hindre frafall. Frivillig sektor besitter betydelig kompetanse og ressurser, og vil bety en vesentlig 

forskjell inn i fremtidens velferdsutfordringer. 

Målgruppen for prosjektet er   

o elever som har /skal ta VG1 over 2 år (planlagt løp) 

o elever som skal ha planlagt grunnkompetanse 

o elever som gjør omvalg, dvs. ønsker å gå VG1 på nytt, men et annet utdanningsprogram 

o elever som av ulike årsaker i en kortere periode har behov for en alternativ 

opplæringsarena 

Elevene er i aldersgruppen 16-21 år. Dersom det er kapasitet i prosjektet, skal ungdom som har 

«droppet ut» av den videregående opplæringen, men har et klart mål om å komme tilbake tilbys 

plass i prosjektet.  

Det omtalte prosjektet dekker elever i videregående skole i regionen Sør-Gudbrandsdal, d.v.s. 

elever fra kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer i Oppland Fylke. Tall hentet fra 

gjennomføringsbarometeret (Regjeringen.no, 2013), viser at Oppland har høyere frafall enn 

landsgjennomsnittet.  I den samme perioden var det fremmet 484 søknader om enkeltvedtak om 

spesialundervisning for elever, hvorav 400 er innvilget. (www.oppland.no). Dette er også elever 

som er i risikosonen for frafall. 

Prosjektleder, spesialpedagog og eier av landbrukseiendommen Sygard Toft har hatt et ønske om 

å tilrettelegge en alternativ opplæringsarena, for å hindre frafall i videregående skole sammen 

med den videregående opplæringen og 3. sektor d.v.s. frivillige Disse bidrar i 

opplæringsaktiviteter og gjennomføringen av skoledagene med sin kompetanse. Eiendommen og 

virksomheten er kvalitetsgodkjent av Matmerk, som en Inn på tunet-gård (matmerk.no). Inn på 

tunet (IPT) er tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.  
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Målsetningen for prosjektet er at 75 % av elevene som mottar tilbud gjennomfører etter 

individuell målsetning om opplæring/kompetansenivå, og får kompetansebevis. Videre at det 

etableres et permanent tiltak som bidrar til gjennomføring – hindrer frafall og dermed reduserer 

antallet frafall i Oppland, region Sør-Gudbrandsdal. Igjennom brukermedvirkning skal elevene 

bidrar til å utarbeide mål for sitt opplæringstilbud på den alternative opplæringsarenaen for 

perioden, og hvordan målet skal nåes. Opplæringstilbudet skal individuell tilrettelegges og 

elevene skal evaluere sitt opplæringstilbud. Videre skal det etableres rutiner for samhandling 

mellom skole og elevtjeneste ved utplassering av elever for å fastsette bruk av individuell 

opplæringsarena.  Det skal utarbeides verktøy for måling av effekt av opplæringstilbudet, slik at 

effekt kan dokumenteres.  

Prosjektet gjennomføres over to år, for å få kontinuitet, og mulighet for å etablere rutiner for 

samarbeid skole og nevnte aktører. En dokumentasjon av effekt over tid vil også øke 

sannsynligheten for en videreføring av tilbudet dersom det oppnås gode resultater.  

Det er ønskelig å kunne gi et mer variert og måltettet tilbud til denne målgruppa, enn det som er i 

dag.  

Det omsøkte tilskuddet omfatter lønnsmidler til prosjektleder, undervisningsmateriell, husleie, 

strøm og kompetanseheving. I tillegg skulle det søkes om midler til matpenger/kost for elever i 

prosjektet.  
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2. Prosjektgjennomføring/metode 

Prosjektets hovedoppgave har vært å drive et opplæringstilbud for elever i den videregående 

skolen innenfor den definerte målgruppen, som har hatt behov for en alternativ opplæringsarena.  

Det har vært gitt grunnleggende praktisk opplæring nært knyttet til teori og mål i læreplan. 

Opplæringen har hatt fokus på motivasjon og mestring. 

Første semester etter oppstart var det ikke tatt god nok høyde for hvor tidkrevende planlegging 

rapportering og etablering av rutiner skulle vise seg å være. Svært ambisiøst startet vi opp med 

arbeidet med utvelgelse av elever så snart prosjektet startet opp. Allerede i uke 4 startet de første 

elevene med sine tilbud. Det var en svært hektisk periode med elever alle fem dager utover våren, 

samtidig som rutiner for samarbeid skulle på plass. Det ble utarbeidet retningslinjer for samarbeid 

og innsøking.  Skolen søkte på utarbeidet søknadsskjema, hvor målsetningen for eleven og 

innholdet i opplæringen ble klarlagt. Utarbeidet søknadsskjema er vedlagt rapporten. I og 

imellom prosjektgruppens møter, parallelt med at tilbudet hadde startet med opplæring av elever, 

ble det jobbet med aktivt med den praktiske gjennomføringen av bruker/elevmedvirkning. Dette 

var ønskelig å få på plass så tidlig som mulig for å få effekt av opplæringen, så tidlig som mulig i 

prosjektperioden. Arbeidet med verktøy for måling av effekt startet også umiddelbart. Oppstart 

av arbeidet med etablering av permanent tilbud, startet som skissert i fremdriftsplanen, noe 

tidligere, da man kunne begynne å vise til resultater/effekt av prosjektet. I oppstarten var 

informasjon om prosjektet en prioritert oppgave.  

Vi har jobbet metodisk med å knytte teori og praksis tett sammen. Gjennomgang av læreplan for 

elever, å se hvordan denne kan gjennomføres mer praktisk og tilrettelagt. Skolen og 

oppfølgingstjenesten samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og IPT-tilbyder. 

Tilnærming til læreplanmålene, ble i stor grad bygget rundt gårdens naturlige aktiviteter og 

produksjon. Frivillige har bidratt i opplæringsaktiviteter og gjennomføringen av skoledagene med 

sin kompetanse. Praktisk opplæring har blitt direkte koblet mot teori som er knyttet til mål i 

læreplaner. Denne koblingen vil skje over korte tidsintervaller da erfaring har vist at denne 

undervisningsmetoden gjør at læringseffekten blir maksimal.  Trygghet, mestring, og 

brukermedvirkning har vært sentralt i prosjektet. Evalueringer har vært gjennomført undervegs.  

Prosjektet har videre bygget på allerede etablert erfaring som tidligere prosjekter har gjort seg, da 

de har tilnærmet samme målgruppe.  To prosjekt som det er innhentet kunnskap fra er, 
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2010/3/0080 Frafallsprosjekt for videregående skole og 2009/3/0265 UT Ungdomstiltak. Vårt 

prosjekt tar med seg, og bygger videre bl.a. på utviklet metode for elevmedvirkning, og 

samhandlingserfaringer fra disse prosjektene.  

Det har vært samarbeidet med skolen om utarbeidelse av periodeplaner, uke/-dagsplaner for 

elevene i prosjektet. Planene har tatt utgangspunkt i elevenes individuelle opplæringsplaner og 

målene i fag- og læreplaner.  Aktivitetene har vært gjennomført i tilknytning til IPT-tilbudets 

opplæringsarenaer (se www.sygardtoft.no). Dagen starter med å orientere om aktiviteten og målet 

for opplæringen. Elevene blir presentert for teori, før de deretter går i gang med å gjennomføre 

den praktiske opplæringen. Senere blir teorien og den praktiske opplæringen gjennomgått som en 

helhet. Vi har benyttet skolens erfaringer fra modell «prosjekt til fordypning» som har vært 

relevant for vårt prosjekt, for å sikre dokumentasjon og vurdering i fag. Videre er det jobbet etter 

prinsippene i «Vekslingsmodellen» (www.bnl.no) hvor praktisk opplæring og teoretisk opplæring 

knyttes svært nær i tid for å oppnå et bedre læringsutbytte.  

Prosjektleder i prosjektet som også er spesialpedagog har hatt tett kontakt med skolenes 

personale; kontaktlærere, faglærere og spesialpedagoger og annen skole- og helsefaglig personell. 

Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe representert med; IPT-tilbyder, 

videregående skole og Oppfølgingstjenesten. Det har ikke blitt opprettet styringsgruppe, men 

prosjektet vil rapportere til tidligere rektor på Vargstad Videregående skole, nå assisterende 

rektor ved Lillehammer Videregående skole avd. nord. Brukerrepresentant for elever i 

prosjektgruppa har vært vurdert, men ikke funnet aktuelt. 

Prosjektet har bestrebet seg på å jobbe mest mulig ressurseffektivt, og har ikke brukt mer tid til 

møtevirksomhet enn det som har vært nødvendig.  Det har vært gjennomført totalt 6 

prosjektmøter totalt i hele prosjektperioden. Det har imidlertid vært hyppig e-post, og 

telefonkontakt for å sikre best mulig praktisk gjennomføring.  I tillegg løpende samhandling 

knyttet til det løpende inntaket og av elever, med ulike kontaktpersoner ved skolen.  

Prosjektet har hatt fokus på elev/brukermedvirkning. Allerede i forbindelse med arbeidet og 

utformingen av prosjektsøknaden ble det tatt med innspill fra elev/brukerrepresentant.  Videre har 

det jevnlig vært utført elevundersøkelser i prosjektet. Ved oppstart, og før avslutning av tilbud for 

den enkelte elev.    
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Prosjektet har løpende rapportert på resultater for den enkelte elev til kontaktperson på skolen. 

Noen rapporter har vært ukentlig, og noen hver andre uke. I tillegg har det vært oppsummert 

resultater og omfang i prosjektet til prosjektgruppa etter hvert semester.  

Historielaget var med på laget allerede i søknadsprosessen. Planen var at elever skulle kunne 

delta i prosjekter og aktiviteter knyttet til Ulsrud gårdsmuseum, og at dette spesielt ville være 

egnet for elever som hadde valgt programfag bygg. Slik det så ut år vi hadde relevante elever, var 

bestillingen fra skolen mer knyttet til fag som lese opplæring og matematikk, samt 

selvhjelpsferdigheter. I tillegg var aktiviteten hos historielaget i hovedsak lagt til skolens 

sommerferie dette året, slik at det ikke passet med samarbeid som planlagt. Historielaget har 

imidlertid hele vegen vært positiv, og vært på besøk i prosjektet og kikket på elevenes samling av 

eldre gjenstander. Disse ble da beskrevet, hvilke funksjon de hadde, og tidfestet til ca. hvilke 

periode de ble benyttet. Historielaget har hatt en viktig rolle, da medlemmer har kjent prosjektet 

og vært med i spredningen av positivt omtale lokalt.  

Sanitetskvinnene ble tidlig kontaktet, og etterspurt ihht samarbeid. Det har imidlertid vært 

enkeltpersoner fra denne organisasjonen som har fulgt opp prosjektet. Mye kunnskap har blitt 

formidlet, spesielt knyttet til matlaging. 

Etter at prosjektet ble kjent lokalt, har flere frivillige enkeltpersoner knyttet seg til prosjektet, og 

gjort en formidabel innsats. Vi har med bakgrunn i dette hatt fast «kokk» på kjøkkenet en dag i 

uka igjennom hele prosjektperioden. Denne har sørget for at det har blitt laget varm mat den 

aktuelle dagen, og at det har blitt laget mat, som ble frosset ned, og kunne tas opp, slik at elevene 

hadde lunsj hver dag.  Det må nevnes at det har vært lagt stor vekt på kosthold og mat. De aller 

fleste av elevene og andre ungdommer som fikk sitt tilbud i prosjektet kom til oss uten mat, og 

uten å ha spist frokost. Flere av ungdommene som hadde tilbud i prosjektet, hadde også 

utfordringer utover skolehverdagen. For å lykkes med et slikt prosjekt, var det derfor avgjørende 

at de fikk i seg mat. Videre fikk vi mye klær fra privatpersoner, og enkelte sponsorer. Flere av 

elevene møtte til skoledagen uten egnede klær. Vi hadde to grunnleggende regler; 1. Det er ikke 

lov å fryse, og det er ikke lov og ikke spise.    

Opprinnelig prosjektplan og aktivitetsplan er i hovedsak fulgt i prosjektet, med unntak av en 

presentasjon av prosjektet for politisk nivå. Vi kommer tilbake til dette under pkt. 3 resultater og 

resultatvurdering.  
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Det har ikke vært endringer av målsetting eller planlagte delmål undervegs. Det har vært søkt om 

støtte til matpenger, men dette har vi ikke lykkes å få støtte til. Det har derfor vært gitt støtte fra 

Inn på tunet tilbyder til dette formålet. Dette er lagt inn som egne midler i prosjektet.   

Det har vært daglig aktivitet i prosjektets tre av fire semester. Den enkelte elev har hatt fra en til 

tre dager i tilbudet, øvrige dager har de fulgt sitt ordinære skoletilbud. De har allikevel ikke vært 

full utnyttelse av den daglige kapasiteten i prosjektet. Enkelte av elevene har krevet mer 

oppfølging, sik at dette har vært en fordel for opplæringen. I vårsemesteret 2015, som har vært 

prosjektets travleste, var det en utnyttelse av kapasiteten i prosjektet på 71 %. I det siste 

semesteret har det imidlertid ikke vært inntak av nye elever eller OT-ungdommer. Dette har gjort 

at det har vært tid til å jobbe med ytterligere tilrettelegging av læremidler til hjelp i praktisk 

undervisning, spesielt for de som har lese- og skrivevansker.  

Elever fra ulike programfag, eller ungdommer med forberedelse til programfag som; 

studiespesialisering, design og håndverk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell 

produksjon, helse og oppvekst og naturbruk har hatt tilbud igjennom prosjektet. Elevene har fått 

tilrettelagt og tilpasset opplæring, og en praktisk tilnærming i opplæringen innenfor de 

tilgjengelige opplæringsarenaene som vist nedenfor: 

Aktivitet/ 

opplæringsarenaer 

Innhold og muligheter for praktisk tilnærming til opplæring 

Dyrestell  Stell, rengjøring og fôring av ulike dyreslag. Vedlikehold av 

hesteutstyr og ridning. Dyreassisterte aktiviteter (DAA) 

Dekkenvaskeri Ta imot heste- og hundedekken for vask. Registrering/merking før 

vask, pakking, levering/henting klargjøring og kundekontakt. 

Beregning av priser og markedsføring. 

Gårdsbutikk Bygging av gårdsbutikk i eksisterende bygning. Arbeid med utstilling 

og presentasjon av varer i gårdsbutikk, produksjon av varer til 

butikk(råvarer fra gårdens, skogens og naturens grønnsaker og bær) 

samt brød og kaker. Merking og prising av varer. Markedsføring og 

kundekontakt.  Planlegging og gjennomføring av messer og stands. 

Herberge Gårdsturisme, renhold/internkontroll og klargjøring av rom til gjester. 

Ta imot og bistå gjester. Utforming av rom/stil/interiør. 

Oppgaver knyttet til 

årstider, og mindre 

Oppgaver knyet til hagebruk og grønnsaksproduksjonen vår, sommer 

og høst.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Dyreassistert_terapi
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vedlikeholdsoppgaver, 

forefall. gårdsarbeid. 

Opplæring i bruk av enklere verktøy, vedlikehold etc. 

Tilbud til barnehager Planlegging, tilrettelegging og deltakelse ved barnehagebesøk 

Tilbud til eldre 

personer med demens 

Tilrettelegging av tilbud og aktiviteter for eldre. Følge opp bygging og 

besøk på natursti tilrettelagt for personer med demens og 

rullestolbrukere.  

 

Det har vært jobbet med informasjon/spredning og presentasjon av prosjektet. Det har vært en 

rekke avisomtaler, og det har vært studiebesøk her i prosjektet.  I tillegg til omtale i aviser, har 

prosjektet vært invitert til å ha forelesninger på HIL tverrprofesjonell samarbeidsledelse for 3-års 

bachelor studenter i barnevern, sosionom og vernepleie.  I april 2015 hadde vi besøk av en 

representant for et forskningsprosjekt som tar sikte på å undersøke hva slags betydning 

tilrettelagte tilbud på en Inn på tunet-gård med dyreassisterte aktiviteter og andre praktiske 

arbeidsoppgaver kan ha for ungdom, blant annet når det gjelder å få dem tilbake til skolebenken 

og til å gjennomføre videre opplæring. Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Agder 

og Fylkesmannen i Vest-Agder, der UIA er prosjektansvarlig. De snakket med 4 

elever/ungdommer og representanter for den videregående skolen og Oppfølgingstjenesten. 

Spredning av prosjektet i media lokalt og regionalt har vært en utfordring, da media i 

utgangspunktet ønsker å skrive om enkeltelever.  Skjerming av den enkelte elev har vært et viktig 

prinsipp for prosjektet. Dette kan nok ha vært med på å påvirke i hvilken grad prosjektet har 

lykkes i å spre informasjon til de rette beslutningstakere. I vedlegget følger en oversikt over 

aktivitet for spredning av informasjon om prosjektet.  
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3. Resultater og resultatvurdering 

For å få et svar på om en IPT-tilbyder, videregående skole og frivillige i samarbeid hindre frafall 

i videregående skole? Sattes vi oss mål som var konkrete og målbare, både på individ, og 

systemnivå.  

Vårt mål på individnivå var at 75 % av alle elever som får tilbudet om en alternativ 

opplæringsarena gjennomfører, når sin individuelle målsetning og mottar kompetansebevis.  

Totalt 13 ungdommer har fått tilbud i prosjektet i prosjektperioden. Av disse har 8 elever hatt 

deler av sitt skoletilbud her. 4 ungdommer som allerede hadde droppet ut av skolen, ble fulgt opp 

av Oppfølgingstjenesten for ungdom. De fikk også tilbud da det var kapasitet i prosjektet, da de 

hadde et ønske om å komme tilbake skolen.  

4 av elevene ble vurdert ihht. fag- og læreplaner og mål knyttet til det enkelte programfag. 4 

elever hadde fritak fra vurdering i enkelte fag, og da ble målene i Individuell opplæringsplan lagt 

til grunn for vurdering av måloppnåelse. 12 av 13, d.v.s. 92,3 % ungdommer har fullført sin 

planlagte opplæringsperiode i prosjektet, d.s. et frafall på 7,75 %. Skolen opplyser at flere av 

elevene har hatt et lavere gjennomsnittlig fravær etter oppstart i prosjektet enn tidligere. Oversikt 

over fravær er gitt i undervegsrapporter til skolen. En av disse er vedlagt rapporten.  Ingen av de 

9 elevene som har hatt tilbud i prosjektet har droppet ut av skolen i prosjektperioden. 

Etter gjennomført prosjektperiode viser det seg at alle 9 elever er elever på VG 1, dvs. første året 

i videregående skole. Det har ikke vært innenfor rammen av prosjektet å følge elevene videre 

utover deltakelse i prosjektet.   

Med utgangspunkt i disse resultatene, kan det konkluderes med at målsetningen om 75 % 

gjennomføring er nådd. Da det kun er VG1 elever, og enkelte har hatt fritak for vurdering i fag i 

prosjektperioden, har det vært en større utfordring å vurdere måloppnåelse mht. vurdering og 

kompetansebevis. Av de som har hatt vurdering i fag som har inkludert som en del av tilbudet, 

har blitt vurdert. Alle elever som har fått tilbud har fullført sine enkelte semester/skoleår og fått 

karakter, eller blitt vurdert ihht. måloppnåelse i individuell plan.  

Enkelte elever som sto i fare for å falle ifra sin skoleplass på grunn av at de ønsket å gjøre 

omvalg av VG1, fikk prøve ut ulike tilnærminger til yrker, og på denne måten fullføre sitt 

skoleår. Dette var en viktig prosjektrolle, da man kjenner risikoen for og ikke klare å komme 
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tilbake igjen, dersom en har vært for lenge ifra skolen, eller annen aktivitet. Vi bisto elever og 

skole ved vurdering av omvalg, for dem elever som ønsket å gå VG1 på nytt, men med et annet 

programfag.      

Videre var det et mål at elevene skulle bidra til å utarbeide mål for sitt opplæringstilbud på den 

alternative opplæringsarenaen for perioden (brukermedvirkning), og hvordan målet skal nåes.  

Det som fremkom tidlig ved inntak av elever, var at de fleste individuelle opplæringsplaner var 

ferdig formulert. Disse har eleven vært med på utformingen av. Videre gikk vi sammen med 

eleven igjennom hvilke av opplæringsarenaene i IPT-tiltaket er relevant for den enkelte elev 

programfagområde, og på hvilken måte vi kunne tilrettelegge opplæringen og jobbe mot målene. 

I samarbeid med skolens lærere og elevtjenesten så vi på hvilke fag skal knyttes til opplæringen, 

og om nødvendig mer nøyaktig hvilke kompetansemål i læreplanen som skulle dekkes. 

Ved oppstart og avslutning i tilbudet ble det gjennomført elevundersøkelser, slik at det var mulig 

å justere tilbudet. Videre ble innhold evaluert undervegs, på bakgrunn av elevrapporter, sammen 

med skolens personell. På denne måten er målsetningen og bruker/elevmedvirkning nådd.  

Målsetningen på systemnivå var at det, innen prosjektperiodens utløp, skulle etableres et 

permanent tiltak/tilbud som bidrar til gjennomføring av den videregående opplæringen for de 

elever som har behov for å motta et alternativt opplæringstilbud. Denne målsetningen er kun 

delvis nådd. Det er i hovedsak den videregående skolen, som har deltatt inn i prosjektgruppa, som 

har benyttet seg av tilbudet. 8 av de 13 ungdommene/elevene som har hatt tilbud i prosjektet har 

hatt tilknytning til denne videregående skolen.  4 ungdommer har hatt tilknytning til, eller 

kommet fra andre videregående skoler utenfor Lillehammer-regionen, som er prosjektets 

nedslagsfelt. Til tross for omtale i media, og direkte kontakt med øvrige skoler via prosjektleder 

og rektor i rektormøter, har disse skolene gitt tilbakemelding om at de ikke har behov for en 

alternativ opplæringsarena.  Det er gjort henvendelser en rekke antall ganger i løpet av 

prosjektperioden.  

Den videregående skolen som er engasjert i prosjektgruppa, uttaler imidlertid at de ønsker å 

benytte seg av tilbudet videre, dersom det er elever som kan nyttegjøre seg av tilbudet. Videre er 

kunnskap om prosjektet spredt til videregående skoler utover Lillehammer-regionen, som har 

kjennskap til tilbudet. På denne måten, er det etablert et tilbud som er tilgjengelig for elever som 

har behov for å motta et alternativt opplæringstilbud. 



Mental Helse  
14 

Delmål på systemnivå dreide seg om å etablere rutiner for samhandling skole og elevtjeneste ved 

utplassering i alternativ opplæringsarena.   

Det ble jobbet med å etablere samarbeid med høgskoler for måling av effekt i prosjektet. Dette 

har vi ikke lykkes med. Det er innhentet ekstern kompetanse for å utarbeide verktøy for måling 

av fravær, og annen relevant statistikk. I tillegg har prosjektgruppa utarbeidet skjema for måling 

av effekt av opplæringstilbudet for den enkelte elev/ungdom. 

Prosjektet har løpende rapportert på resultater for den enkelte elev til kontaktperson på skolen. 

Noen rapporter har vært ukentlig, og noen hver andre uke. I tillegg har det vært oppsummert 

resultater og omfang i prosjektet til prosjektgruppa etter hvert semester. 

 

Oppsummert, kan en si at prosjektet i hovedsak har nådd sine mål på individnivå. Målene på 

systemnivå er delvis nådd.  

En kan stille seg spørsmålet om den videregående opplæringen er «moden» for å se på hvilken 

måte en kan nyttegjøre seg en alternativ opplæringsarena, innenfor rammene av regelverket, og 

som ivaretar elevenes rett til et fellesskap.  Skolene i Norge skal være inkluderende skoler hvor 

fellesskapet er sentralt, allikevel er det dessverre ofte slik at enkelte elever ikke alltid opplever at 

de er en del av et fellesskap. I 2010 kom rundskriv «Bruk av alternative opplæringsarenaer i 

grunnskolen» Udir-3-2010, dette er senere oppdatert og endret hhv. 21. januar 2013 og 21. mai 

2015. Det er store forskjeller på hvordan kommuner og fylkeskommuner benytter alternative 

opplæringsarenaer. Til tross for at rundskrivet går inn på det rettslige grunnlag som kan åpne for 

bruk av alternative opplæringsarenaer, blir dette rundskrivet ofte lagt til grunn, når et slikt tilbud 

blir problematisert og valt bort som et alternativ for eleven.  

På den andre side kommer det, i 2015, en Nasjonal Veileder Inn på tunet «Gården som 

læringsarena for barn og unge.» Denne er utarbeidet av Landbruksdepartementet  

 og Kunnskapsdepartementet, og sier at mange elever har behov for et tilrettelagt tilbud, og at 

denne typen virksomhet skal få mer fokus og er et alternativt tilbud til elever i skolen. 

Prosjektleder ble i flere ganger møtt med skepsis rundt det å benytte en alternativ 

opplæringsarena. I tillegg er det i hovedsak ingen prioriterte ressurser i skolen til slike tiltak.  
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Det var også et mål i prosjektet å knytte til seg frivillige i prosjektet, da disse utgjør en betydelig 

ressurs for elever/ungdom som av ulike årsaker sliter med sin skolegang. I tillegg til midler fra 

Extra stiftelsen, har det vært lagt ned en betydelig innsats fra frivillige. Frivillig innsats tilsvarer 

0,5 årsverk igjennom hele prosjektperioden. Det har vært søkt om støtte fra lokale lag og 

foreninger om støtte til skolemat til elevene i prosjektet med spesiell fokus på ernæring og 

kosthold. Samtlige søknader ble imidlertid avslått. Eier av IPT Sygard Toft har derfor gått inn 

med midler til kostpenger til elever. Dette fremkommer av prosjektets budsjettpost «egne 

midler».  

Prosjektets tidligere oppsatte framdriftsplan er i hovedsak fulgt, med unntak av gjennomføring av 

arbeidet med politisk forankring. Et annet forhold som bør trekkes frem ifht. resultatet med å få 

flere skoler i regionen til å benytte seg av prosjektet, er at regionen har kuttet betydelige ressurser 

i den videregående skolen i prosjektperioden. En skole har blitt nedlagt, og det har vært 

gjennomført større byggeprosjekter på to av tre eksisterende skoler i perioden. Reduksjon i 

tilbudet, og nedgang i søkning til yrkesfag, har ikke gjort bidratt til at prosjektet har fått det fokus 

som har vært ønskelig.   
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4. Oppsummering/konklusjon/videre planer 

Inn på tunet gården Sygard Toft har sammen med videregående skoler og frivillige lag og 

foreninger jobbet for å hindre frafall i videregående skole ved å gi tilbud i en alternativ 

opplæringsarena. Målet var å dokumentere effekt av en alternativ opplæringsarena, og at elevene 

som mottar dette tilbudet skal få vurdering i fag knyttet til den aktuelle læreplanenes mål, og 

kompetansebevis i form av kvalifiserende dokumentasjon etter endt tilbud. Videre å etablere et 

permanent tilbud til de aktuelle elever, for å sikre at de kan gjennomføre videregående opplæring. 

Målene er i hovedsak nådd, og prosjektet må ha ansees som vellykket. Slik at en kan med rimelig 

si at en IPT-tilbyder, videregående skole og frivillige kan i samarbeid hindre frafall i 

videregående skole. De elevene som har hatt sitt tilbud innenfor prosjektet har ikke «droppet ut» 

av sitt skoletilbud.  Det har ikke lyktes å etablere en dokumentert avtale om videreføring. Skolene 

har imidlertid utrykket et ønske om å benytte tilbudet videre, dersom elever har behov for et slikt 

tilbud. Inn på tunet Sygard Toft legger ikke ned tilbudet, men viderefører dette i noe mindre 

omfang enn under prosjektperioden. En av ungdommene viderefører sitt tilbud våren 2016. 

Samarbeidet med frivillige vil også videreføres. Alle opplæringsarenaene drives videre, og vil 

være tilgjengelige for de ungdommene/elevene som har programfag som dette er relevant for.  
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INNSØKING AV ELEVER TIL ALTTERNATIV OPPLÆRINGSARENA 

 

Navn: ____________________________________________________ Født: _____________ 

Klasse: ___________ Studieretning:__________________________________ 

Skole: __________________________________________________________ 

Kontaktlærer:___________________________ Mobil: ___________________ 

Assistent: ______________________________ Mobil: ___________________ 

 

Aktuelle faglærere:  

Fag:     Navn:     Telefon: 

_________________  __________________________  ______________ 

_________________  __________________________  ______________ 

_________________  __________________________  ______________ 

 

Ønsket omfang: ______________   Ønsket periode: ______________________      (antall 

dager i uka)                                                           (semester,måneder, uker)  

Ønsket oppstart uke nr. : ___________________ 

Målsetning for elev (fra 

IOP):________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

  

1
. 
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s
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Spesielle behov for tilrettelegging: 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

  

 

Skal elev ha vurdering i fag i tilknytning til alternativ opplæringsarena                 Ja 

 

Nei 

            

Aktuelle fag: 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

Navn:________________________________________________ Født: _____________ 

 

Aktuelle kontaktpersoner: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Siste dag på skolen før avbrudd: ____________________________________________ 

 

 Tidligere skole/studieretning: ______________________________________________ 

 

 

2
. 

F
o

r 
o

p
p

fø
lg

in
g

s
tj

e
n

e
s
te

n
 

 



Mental Helse  
21 

Målsetning  for ungdom ( tilbakeføring til skole/studieretning): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Spesielle behov for tilrettelegging: 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__ 

 

 

Ønsket omfang: ______________   Ønsket periode: ______________________ 

(antall dager i uka)                                                           (semester,måneder, uker)  

 

Ønsket oppstart uke nr. : _____________________ 

 

For alternativ opplæringsarena: 

           Målgruppe 1 

Målgruppe 2 

 Målgruppe 3 

 Målgruppe 4 

 Målgruppe 5 
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DETALJERT RAPPORTERING PÅ EFFEKT AV TILBUD PÅ ALTERNATIV 

OPPLÆRINGSARENA 

 

Kjønn Alder Periode/ 

Omfang 

Status Avsluttet/ 

begrunnelse 

Skolens og OT’s 

vurdering av 

effekt 

E.t. andre 

merknader 
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Spørsmål til elever som har skoletilbud på  

Inn på tunet Sygard Toft 

 

 

 

Målet med spørreskjemaet er å få svar på om elevene er fornøyde med sitt skoletilbud, og 

om det er noe de ønsker kunne endres i skoletilbudet. 

 

 

1. Er antallet dager du har skoletilbud hos oss;   

 

Passe   For få    For mange 

 

 

2. Opplever du at skolen og gården samarbeider om skoletilbudet ditt?  

 

Ja   Nei   Både ja og nei 

Vil du kommentere dette? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Opplever du at teoriøktene (norsk, matte e.l.) på gården har sammenheng med det 

du gjør ute på gården i den praktiske opplæringen? 

 

Ja   Nei   Både ja og nei 

Vil du kommentere dette? ____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Synes du at det du lærer på gården er nyttig, og at du kan bruke det du har lært 

andre steder?  

 

Ja   Nei    

Vil du gi et eksempel? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Synes du at du får nok hjelp og oppfølging i forhold til opplæringen du får på 

gården? 

 

Ja   Nei     

        Vil du kommentere dette? ____________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

 

 

6. Er det noe du skulle ønske var annerledes med ditt skoletilbud hos oss på Sygard 

Toft? 

 

Ja   Nei    

Vil du kommentere dette? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7. Synes du at du er blitt mer motivert for å gå på skolen, etter at du startet på 

skoletilbudet hos oss?  
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Ja   Nei, det samme som før    

Vil du kommentere dette? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

TUSEN TAKK FOR AT DU VILLE SVARE PÅ SPØRSMÅLENE 

VÅRE  
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Oppsummering for 1. halvår 

Prosjekt Inn på tunet mot frafall 
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Antall elever med elevstatus 

Det har vært 2 gutter, født 1997, fra VG1, programfag Design og håndverk som har hatt tilbud 2 

dg. pr uke, i perioden fra uke 4 t.o.m. uke 25 (ut skoleåret). De har hatt en oppmøteprosent på 

h.h.v. 74 % og 95,7 %. 

 

Ungdom med OT-status 

Det har vært 2 jenter fra Lillehammer kommune som har hatt tilbud dette halvåret.  

Den ene, f. 1996, to dager pr. uke i perioden uke 13 t.o.m. uke 25 (ut skoleåret). Hun har hatt en 

oppmøteprosent på 70,6 %. Den andre, f. 1997, har hatt tilbud en dag pr. uke i perioden uke 20 

t.o.m. uke 25 (ut skoleåret). Hun har hatt en oppmøteprosent på 100 %. 

 

Totalt oppmøteprosent for elevene og OT-ungdommene i prosjektet er på 85,08 %.  

 

Kapasitet og utnyttelse 

Prosjektet har en kapasitet på 3-årsplasser.  Første halvår er det kun utnyttet 26,5 % av 

kapasiteten.  

 

26,5 

73,5 

Bruk i %

Ledig kapasitet i %
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Prosjektgruppen v/Asgeir Bjørklund har informert de øvrige skolene i distriktet. Prosjektleder 

Anne Helene Toft har tatt kontakt med Gausdal og Lillehammer, avd. Mesna, og bedt om å få gi 

informasjon om prosjektet. Skolene har ikke ønsket ytterligere informasjon 1. halvår.  

 

 

 

Bemanning 

En spesialpedagog, og en assistent (voksen helsefagarbeiderlærling). 

 

Oppgaver og undervisning 

For elevene har opplæringen tatt utgangspunkt i elevenes individuelle målsetninger og 

periodeplaner i samarbeid med kontaktlærer.  Viser til ukentlige rapporter sendt til kontaktlærer, 

og ansvarlig for spesialundervisning på Lillehammer, avd. nord, Gyrid Kjølstad Sander. 

For OT-ungdom har målene for den enkelte vært utgangspunkt for innhold og fremdrift i aktivitet 

og opplæring.  

 

Behov for oppfølging og tilrettelegging 

Det har i flere sammenhenger vært en stor fordel for elevenes arbeidsinnsats og læring, at 

opplæring har kunnet skje vekselsvis alene, og i liten gruppe. Det har vært gode muligheter for 

individuell tilrettelegging og nødvendig skjerming, samtidig som det har vært mulig å gi elevene 

sosial trening i ulike læringssituasjoner.  Skolen har gitt nødvendig informasjon om elevenes 

behov for tilpasset opplæring.  

 

Samarbeid med skolen og løpende rapportering 

Prosjektleder har hatt løpende kommunikasjon med elevenes kontaktlærer og- eller faglærere 

rundt plan og innhold i undervisningen. Dette for at elevenes opplæring på skolen og på gården, 

skulle være best mulig samordnet og dermed gi god kontinuitet for elevene. 
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Rapportering om fravær, eller sent oppmøte har blitt gitt skolen tidlig på den aktuelle dagen. 

Rapport fra opplæringsaktiviteter, elevenes utvikling og sosial fungering er sendt skolen i slutten 

av hver uke, og tilbakemelding for nødvendig fremdrift har vært gitt fra skolen i forkant av nye 

opplæringsdager på gården. 

For elever med OT-status, har det vært løpende rapportering om fremmøte og utvikling. Det har 

også vært gjennomført møter, og annen kommunikasjon med OT-tjenesten og foresatte når dette 

har vært nødvendig. 

Prosjektleder har også blitt kontaktet av øvrige hjelpeinstanser der det har vørt aktuelt. 

 

Erfaringer og muligheter for videre utvikling og forbedringer 

I første halvår har det har vært gjennomført et oppstartsmøte hvor samarbeidskontrakt er 

gjennomgått, tre prosjektmøter, og to møter med OT-tjenesten.   I tillegg til elver på gården 4 av 

5 dager i uken, har første halvår også blitt brukt til å jobbe med å få på plass formelle avtaler og 

samarbeidsrutiner.  Det har gitt en god samarbeidsform som er minst mulig tidkrevende for 

skolen, men allikevel tilstrekkelig for å gi elevene et best mulig utgangspunkt for opplæringen.  

For kommende skoleår, vil det være hensiktsmessig å ta et grundig oppstartsmøte med 

kontaktlærere helt i starten av samarbeidet og opplæringen for elevene.  På denne måten vil det 

kunne lages en best mulig ramme for opplæringen og dermed også individuelle tilrettelegging.  

Det har vært en nær sammenheng mellom elevenes motivasjon og innsats, og kommunikasjon 

rundt målsetning for opplæringen.  Det er viktig at konkrete målsetninger for elevene (med 

utgangspunkt i IOP), både i fag, og sosialt kommuniseres så tidlig som mulig. På denne måten vil 

det kunne gis en enda mer realistisk opplæring, samt løpende tilbakemelding til elevene.   

 

Samarbeid med, og støtte fra frivillige 

Det har ikke vært innledet direkte samarbeid med noen frivillige organisasjoner, da det har ikke 

har vært relevant for opplæringen 1. halvår.  Det er gjort skriftlig avtale med Gausdal  

Historielag, de vil bli kontaktet dersom det vil være relevant for elever for neste skoleår. Det har 

vært gjort henvendelser til Lions-klubber i regionen, og søkt om støtte til kosthold og ernæring i 
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prosjektet. Pengestøtte til dette er avslått. En frivillig har sagt seg villig til å delta for å lage «sunn 

lunsj» til elevene to dager i uken fra neste skoleår. 

 

Elevmedvirkning 

Elevene har innenfor rammen av sine individuelle opplæringsplaner og skolens gitte rammer, hatt 

gode muligheter for innvirkning på opplæringen.  I tillegg har dagene blitt individuelt tilrettelagt, 

dersom det her vært spesielle dagsaktuelle hensyn som burde tas.  

Det er utarbeidet et evalueringsskjema/spørreskjema for elever i prosjektet. Dette halvåret har 

elevene fylt ut skjemaet på slutten av perioden. For kommende skoleår, vil det bli bedt om 

tilbakemeldinger også etter en oppstartperiode, i tillegg til på slutten av perioden. Dette vil gi 

muligheter for å evaluere og justere opplæringstilbudet undervegs i perioden.  Tilbakemeldingene 

fra elevene vil danne grunnlag for aktuelle endringer i opplæringen, eller andre ting som kan gi et 

best mulig læringsmiljø. Tilbakemeldingene følger denne rapporten som vedlegg.   
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Oppsummering - vår 2015 

Prosjekt Inn på tunet mot frafall 
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Antall elever med elevstatus 

Det har vært 2 elever, gutter, født 1997, en fra VG1, programfag Bygg og anleggsteknikk og en 

fra VG1 teknikk og industriell produksjon.  De har hatt tilbud hhv. 3 og 1dg. pr uke.  En elev har 

en oppmøteprosent på 93,4%. Den andre en oppmøteprosent på 18,2%. 

Det har vært to jenter født i 1997 fra programfag teknikk og industriell produksjon, og fra design 

og håndverk.  En i forbindelse med «prosjekt til fordypning».  De har hatt en oppmøteprosent på 

h.h.v. 16,7% og 83,3%. 

 

Ungdom med OT-status 

Det har vært to jenter og en gutt fra Lillehammer kommune som har hatt tilbud dette halvåret.  

Den ene, f. 1996, to dager pr. uke, med en oppmøteprosent på 75 %. Den andre som startet som 

elev, men som endret status til OT-ungdom, f. 1997, har hatt tilbud en dag pr. uke, med 

oppmøteprosent på 18,2 %. Den tredje, f. 1995, med en oppmøteprosent på 50%. Denne 

ungdommen har hatt med seg personale fra institusjon.  

 

Totalt oppmøteprosent for elevene og OT-ungdommene i prosjektet er på 50,8 %.  

 

Kapasitet og utnyttelse 

Prosjektet har en kapasitet på 3-årsplasser.  Dette halvår er det utnyttet 71 % av kapasiteten.  

  

29 % 

71 % 

Kapasitet

Utnyttelse
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Prosjektgruppen v/Asgeir Bjørklund har informert de øvrige skolene i distriktet. Prosjektleder 

Anne Helene Toft har tatt kontakt med Gausdal og Lillehammer, avd. Mesna, og bedt om å få gi 

informasjon om prosjektet. Skolene har ikke ønsket ytterligere informasjon. Det er tatt spesielt 

kontakt med Lillehammer, avd. Mesna for å se på muligheter for prosjekt knyttet til helse og 

omsorgselever. Skolen valgte og ikke følge dette opp videre.  

 

Bemanning 

En spesialpedagog, og en assistent (voksen helsefagarbeiderlærling). I tillegg frivillige fra 

lokalmiljøet eller gjennom utvekslingsorganisasjoner. 

 

Oppgaver og undervisning 

For elevene har opplæringen tatt utgangspunkt i elevenes individuelle målsetninger og 

periodeplaner i samarbeid med kontaktlærer.  Viser til individuelle rapporter sendt til 

kontaktlærer, og ansvarlig for spesialundervisning på Lillehammer, avd. nord, Gyrid Kjølstad 

Sander. 

For OT-ungdom har den enkeltes ståsted, og oppsatte mål vært utgangspunkt for innhold og 

fremdrift i aktivitet og opplæring.  

Av større prosjekter denne våren, har vært å fullføre arbeidet med tavler til natursti, og oppstart 

på bygging av gårdsbutikk. Vi har også vært vertskap for ei gruppe eldre personer med demens to 

ganger i løpet av våren.  

 

Samarbeid med, og støtte fra frivillige 

Vi har denne våren hatt 3 frivillige fra lokalsamfunnet, som har bidratt i prosjektet på forskjellige 

måter. De har sørget for at elevene har fått tilbud om lunsj, og deltatt i arbeid med å tilrettelegge 

utstyr og oppgaver som blir benyttet i undervisningen. 
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Interesse fra eksterne aktører 

I april hadde vi besøk av en representant for et forskningsprosjekt som tar sikte på å undersøke 

hva slags betydning tilrettelagte tilbud på en Inn på tunet-gård med dyreassisterte aktiviteter og 

andre praktiske arbeidsoppgaver kan ha for ungdom, blant annet når det gjelder å få dem tilbake 

til skolebenken og til å gjennomføre videre opplæring. Prosjektet var et samarbeid mellom 

Universitetet i Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder, der UIA er prosjektansvarlig. De snakket 

med 4 elever/ungdommer og representanter for den videregående skolen og 

Oppfølgingstjenesten.  
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Oversikt over markedsføring og spredning av prosjektet 

 

Dato Medium/  

arrangementstype sted 

Lokal L 

Regionalt R 

Nasjonalt N 

Målgruppe/Innhold 

27.11. 

2013 

Gudbrandsdølen Dagningen R Alle lesere av papir-og nettutgave av 

GD. Hele Gudbrrandsdalen, 

Lillehammer, ned til Gjøvik 

Informasjon om Extrastiftelsens 

tildelinger, med stort fokus på 

prosjektets målsetning og innhold. 

25.03. 

2014 

Prosjekt Inn på tunet i Nord-

Gudbrandsdal 

R Ansatte fra kommuner og andre IPT-

tilbydere i kommunene i Nord-

Gudbrandsdalen 

Informasjon om prosjektet, for andre 

IPT-tilbydere som ønsker å starte 

tilsvarende tilbud. 

April 

2014 

Gausdølen L Alle lesere av papir-og nettutgave av 

Gausdølen. Lokalavis i Gausdal 

kommune. 

17.07. 

2014 

Gudbrandsdølen Dagningen  Alle lesere av papir-og nettutgave av 

GD. Hele Gudbrrandsdalen, 

Lillehammer, ned til Gjøvik. 

Informasjon om prosjektets aktivitet til 

avisens lesere.  

27.08. 

2014 

Gudbrandsdølen Dagningen R Alle lesere av papir-og nettutgave av 

GD. Hele Gudbrandsdalen, 

Lillehammer, ned til Gjøvik. 

Omtale om Åpen gård arrangement, 

hvor prosjektet hadde stand, og 

informerte om prosjektet. 

05.09. 

2014 

Gausdalsdagen  Lokal messe i Gausdal kommune. 

Prosjektet deltok med informasjon. 

29.08. 

2014 

Byavis L/R Gratisavis for Lillehammer, Øyer og 

Gausdal 

Omtale om Åpen gård arrangement, 

hvor prosjektet hadde stand, og 

informerte om prosjektet. 
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4-

15.02. 

2015 

Forelesning og deltakelse i 

storgruppe på Høgskolen i 

Lillehammer 

 Forelesning om prosjektet i emnet 

tverrprofesjonell samarbeidsledelse for 

3. års Bacholor-studenter i vernepleie, 

barnevern og sosionom. 

25-

26.03 

2015 

Deltakelse i forprosjekt N Fylkesmannen i Vest-Agder og 

Høgskolenen i Agder. Kartlegging av 

hvor mange ungd. i alderen 16-21 år 

som har tilrettelagte tilbud på 

godkjente IPT-gårder på landsbasis, og 

effekten av disse. 

19.08. 

2015 

Gudbrandsdølen Dagningen R Alle lesere av papir-og nettutgave av 

GD. Hele Gudbrandsdalen, 

Lillehammer, ned til Gjøvik. 

Omtale av IPT-gårdens Herberge, som 

er startet opp som opplæringsarena i 

prosjektet. 

21.08. 

2015 

Gudbrandsdølen Dagningen R Alle lesere av papir-og nettutgave av 

GD. Hele Gudbrandsdalen, 

Lillehammer, ned til Gjøvik. 

Omtale av IPT-gårdens Gardsbutikk, 

som er startet opp som 

opplæringsarena i prosjektet. 

03.09. 

2015 

Byavis L/R Gratisavis for Lillehammer, Øyer og 

Gausdal 

Omtale om gården, hele prosjektet 

med ulike opplæringsarenaer. Tema 

var «våre lokale matprodusenter». Da 

en av opplæringsarenaene er 

gardsbutikk og lokal økologisk 

matproduksjon. 

07.09. 

2015 

Studiebesøk fra 

nettverksorganisasjonen Inn på 

tuner Hedmark, Innovasjon 

Norge og Fylkesmannen i 

Hedmark 

R Hedmark Fylke 

Besøkende ønsket informasjon om 

prosjektet for andre IPT-tilbydere fra 

nabofylket Hedmark som ønsker å 

starte tilsvarende tilbud. 

10.09. 

2015 

Byavis L/R Gratisavis for Lillehammer, Øyer og 

Gausdal 

Omtale om Gausdalsdagen, hvor 

skoleprosjektet deltok med 

informasjon. 
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2.-3. 

11. 

2015 

Nasjonal Inn på tunet-

konferanse i Stavanger «MED 

MEISTRING SOM 

BALLAST» 

 Representanter for kommuner, fylker 

og forskningsmiljøer i hele landet.  

Presentasjon av prosjektet for 

deltakere på konferansen. 

 

 

 

Vedlegg: Avisutklipp og brosjyre 

avisutklipp 3 
prosjekt.pdf

 

 


