Vedlegg til veileder for grønt arbeid

1. Om Inn på tunet
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet
er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie
av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på
tunet (IPT). Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den
enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller
sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

2. Godkjenningsordning
For utvikling av Inn på tunet – tjenestene og for å sikre legitimitet og forutsigbarhet har det vært
nødvendig å arbeide med standardisering og kvalitetssikring. I 2010 ble det derfor utarbeidet et
kvalitetssystem for gården som arena for tjenesteproduksjon. Utviklingsarbeidet ble gjort i et
samarbeid mellom avtalepartene i landbruket, KS, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og
Matmerk.
Standarden ble utviklet som en del av Kvalitetssystem for Landbruket (KSL) og det er besluttet at
standarden skal videreutvikles og driftes av Matmerk. Bruken av standarden startet i 2011 og danner
kravet for å bli godkjent som Inn på tunet- gård.
En godkjent Inn på tunet- gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med
risiko/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården.
Gjeldende standarder finnes på hjemmesidene til Matmerk:
www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyttige-dokumenter
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3. Læringsmål Inn på tunet-aktiviteter i Grønt arbeid
Målene er beskrevet som kunnskapsmål, ferdighetsmål og kompetansemål. Listen er ikke
uttømmende, og må tilpasses den enkelte arbeidsplass og målgruppe.

Oppgave
Stell og foring av dyr

Kunnskap/kjennskap
- Kjennskap til overordnede
begrep om velferd for dyr
- Kunnskap om tekniske
innretninger til bruk ved
stell av dyr

Skogsarbeid

- Kjennskap til farer ved
skogsarbeid
- Kjennskap til ulike treslag
og egenskaper
- kunnskap om teknisk
utstyr
-Se skogsarbeid

Ved- og
planteproduksjon
Maskinbruk og vedlikehold

- Kjennskap til teknisk
utstyr
- kunnskap om fare ved
bruk
- Kjennskap til
vedlikeholdsrutiner

Utvendig og
innvendig
vedlikehold

- Kjennskap til nødvendig
utstyr
- Kjennskap til
arbeidsprosesser

Kjøkkenarbeid,
matlaging

- Kjennskap til hygienekrav
- Kunnskap om råvare
- Kjennskap til matens
betydning for kroppen

Friluftsliv og fysisk
aktivitet

- kunnskap om effekten av
fysisk aktivitet på kroppen
- Kjennskap til aktiviteter

Besøksvirksomhet

- Kunnskap om hva som
kjennetegner gode
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Ferdigheter
- Kan tilpasse egen
væremåte til dyret og
skape en trygg
atmosfære
- kunne anvende
relevant utstyr til
foring og stell av dyr
- Identifisere farlige
situasjoner
- Vurdere treslagets
egnethet
- kunne anvende
relevant utstyr

Generell kompetanse
- Forståelse for dyrs behov for et
trygt miljø.
- ansvar og arbeidsdeling
mellom arbeidsleder og bruker

- Kan utføre enkelt
vedlikehold
- Kan arbeide sikkert
med aktuelt utstyr
- Kan beskrive og
begrunne behovet for
rutinemessig
vedlikehold
- Kan anvende aktuelt
utstyr
- Kan beskrive og
begrunne behovet for
rutinemessig
vedlikehold
- kunne anvende
aktuelt utstyr på et
kjøkken
- Kunne finne relevant
informasjon om
næringsinnhold i
matvarer
- Kan forberede egne
fysiske aktiviteter
- Kan vurdere egne og
andres
aktivitetsmuligheter
- kunne kommunisere
med åpne spørsmål og

- kan tilegne seg økt
kompetanse på teknisk utstyr,
bruk og vedlikehold
- kan tilegne seg kompetanse på
sikker bruk av utstyr
- kan legge grunnlaget for
førerkort/maskinførerbevis e.l.

- Har forståelse for arbeidets
betydning

- kan utføre arbeidsoppgaver
selvstendig

- Kunne videreutvikle egne
matvaner til et sunnere
alternativ
- Kunne tilberede og servere
måltid for andre

- Kan utvikle gode rutiner for
egen aktivitet og livsstil

- bygge relasjoner utenfor egen
krets

Gårdsbutikk – eller
utsalg

Pakking og foredling
av gårdsprodukter

Generelt
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samtaler

invitere til samtale

- kjennskap til bruk av
butikkutstyr
- Kunnskap om vareutvalg
- Kjennskap til økonomiske
kalkyler
- Kjennskap til aktuelle
produkter
- Kjennskap til
behandlingsrutiner for
aktuelle produkt
- Kjennskap til
dokumentasjonsverktøy

- Betjene kunder
- Ta inn og plassere
varer
- Beskrive produkt og
produkthistorie
- Kan utføre praktiske
oppgaver knyttet til
produksjon
- Kan utføre
arbeidsoppgaver i
henhold til arbeidsplan
- kunne dokumentere
egne arbeidsoppgaver
- Kan vurdere om
landbruk kan være
aktuelt for videre
utdanning eller jobb

- Kjennskap til gårdsarbeid
med de muligheter som
ligger i videre arbeid innen
næringen

- Tilegne seg kompetanse for
videre bruk innenfor butikk/salg

- har forståelse for
kvalitetsarbeid og
dokumentasjon
- kan utvikle arbeidsmetoder til
nytte for videre yrkesutøvelse

- Kan skaffe kompetanse og
erfaring som kan føre til arbeid
innen landbruk, som avløser.

