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Inn på tunet 
i Trondheim
Inn på tunet – er et tilbud om aktiviteter på gårdsbruk 

for enkeltmennesker eller grupper.   Tilbudet blir 

tilpasset ulike målgrupper og brukere. Det kan være 

et utdanningstilbud knyttet til skole, eller et aktivitets- 

og arbeidstrenings tilbud gjennom helse- og omsorgs-

tjenesten. Tiltakene er tilrettelagt i forhold til 

brukerens personlige interesser, brukerens 

funksjonsnivå og de tilgjengelige ressursene på den 

aktuelle gården

 I Norge er det i dag 800 Inn på tunet-gårder som 

gir tilbud på en rekke samfunnsområder innen helse, 

sosial, opplæring og utdanning, eldreomsorg, 

rusomsorg og integreringsarbeid.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved 

utforming av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, 

drift av skogen og pleie av kulturlandskapet, 

vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør 

aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke 

muligheter som ikke nødvendigvis har direkte med 

gårdsdriften å gjøre.  Det kan være aktiviteter som 

snekring, husflid, baking og produksjon av ulike 

produkter, som for eksempel tørkede urter. 
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Busklein er en gård med melk- og kornproduksjon, og en Inn på tunet gård.
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Trondheim kommune trekkes ofte fram 
som en suksesshistorie når det gjelder Inn 
på tunet. Noen av faktorene til suksess er 
at de har arbeidet systematisk og gitt Inn 
på tunet en  politisk og administrativ 

forankring høyt oppe i kommune struk
turen. De har  engasjerte fagfolk, har holdt  
brukerne i fokus  og vist vilje til 
samhandling og nytenking.  

Kirsti Buseth ved rådmannens kontor 

Nils Randulf Pedersen i full aktivitet med nødvendig arbeid på gården.
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i Trondheim kommune sier det så enkelt: 
«Vi satser på Inn på tunet fordi vi ser at det 
er gode tjenester til byens innbyggere. 
Det er viktig for oss å ha en bredde i 
tjeneste tilbudet, og Inn på tunet 
representerer et annerledes tilbud som 
mange trives veldig godt med.»

Busklein gård
Mange yrkeshemmede har fått et lett 
tilgjengelig og grønt tilbud på Busklein 
gård like utenfor Trondheim by. Tilbudet 
på Busklein har, i likhet med andre 
dagtilbud i kommunen, en sammensatt 
målgruppe. Hit kommer personer med 

Olaug Magnussen sørger for at kalvene får kos og stell.
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Grisene får vann av Ann Kristin Eriksen.
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utviklingshemning, andre funksjons
hemninger og psykiske lidelser. Til felles 
har de interesse for gårdsarbeid og ønske 
om å komme til Busklein og delta i aktivi
tetene der. Gården benyttes også som 
praksisplass for elever fra videregående 
skole som trenger et tilrettelagt 
skoletilbud.

På Busklein er det ti faste plasser og 
fem besøksplasser. De som bruker 
besøksplassene har med egen bistands
person. Tilbudet er åpent fem dager i uka 

fra halv ni til kvart over to. Det er tilbud 
med mange ulike aktiviteter slik at det er 
rom for individuelle tilpasninger. Her kan 
alle jobbe i eget tempo og velge seg 
oppgaver selv. Det er ingen krav til 
inntjening. Målet er at alle kan komme 
til Busklein og trives.

Busklein gård har i utgangspunktet  
melk  og kornproduksjon, men det er også 
tatt inn andre dyr og aktiviteter tilpasset 
Inn på tunet. Et eget hus, smia, er bygd 
og tilrettelagt med garderober og 

Hesten Rocky er en populær beboer. Her leies han av datter på gården, Gunilla Forseth.
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oppholds rom. Omgivelsene benyttes aktivt 
til fottur, tur med hest og vogn, eller en 
luftetur med en av gårdens hunder.

Vi vet at kontakt med dyr har en 
dokumentert positiv helseeffekt. Arbeid 
med dyr skaper engasjement og bygger 
relasjoner både med dyrene og gjennom 
dem med andre mennesker. De appellerer 
til omsorgs og ansvarsfølelsen i oss. 
Dyrene viser tydelig at de er fornøyd med 
fôr og en rein bås, og de som steller dem 
får god tilbakemelding og opplever 

mestring. Gjennom Inn på tunet blir 
aktivitet og kontakt med dyr kobler på 
en helt unik måte. • • •

Diverse nyttige lenker:
http://www.innpaatunet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/
aktuelt/nyheter/2010/Mars10/Innpa
tunetTrondheimkommunesommodell.
html?id=599587
www.innovasjonnorge.no

Siri Sæther Olden mater hønene.
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Kontakt med dyr er godt for humøret og helsen.
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