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«Inn på tunet»
Tilrettelagte og kvalitetssikrede aktiviteter og læring 
på gårdsbruk i Lier.



Inn på tunet i Lier
«Inn på tunet» er tilrettelagte og  
kvalitetssikrede aktiviteter og læring på 
gårdsbruk i Lier. 

Tilbudet skal gi mestring, utvikling og 
trivsel.

«Inn på tunet» er tilpasset elever som av 
ulike årsaker vil ha utbytte av en alternativ 
skoledag. 

Elevene tilbringer en dag i uken på en 
gård med ulike gjøremål og læring  
gjennom praktiske aktiviteter.

Faglig forankring
Egne fagplaner bidrar til å kvalitetssikre 
læringsutbyttet til elevene i «Inn på tunet». 
Aktivitetene følger bondens arbeid  
gjennom året.

Det er utarbeidet fagplaner for tilbudet 
i husdyrstell, mat og helse, vedlikehold 
og reparasjoner, friluftsliv, hagestell, ved 
og skog. 

Bøndene samarbeider med skolene og 
sender daglige rapporter med bilder 
til foresatte, skolene og kommunens 
representant.

Slik kan skolene koordinere det elevene 
lærer og er opptatt av i «Inn på tunet», 
med sin undervisning på skolen.



Hvert semester har bøndene møte med 
skolene, og ved semesteravslutning er 
det evaluering og inntak av nye elever. 

Til jul og sommer inviterer elevene  
lærere og foresatte på avslutning. 

Praktisk informasjon:
Høstsemester: 01.09 – 30.11
Vårsemester: 01.01 – 31.05

Tilbudet har tre elever i hver gruppe, 
gjerne fra ulike skoler. 

«Inn på tunet» er ment for elever som 
ønsker seg dit. Hvis tilbudet viser seg å 
ikke passe, kan elevene slutte dersom 
de ønsker det. 

Elever som ønsker å være med, skriver 
en søknad med underskrift fra foresatte. 
Søknaden leveres til skolen, som skriver 
en anbefaling. Inntak til inn på tunet 
skjer i inntaksmøte i juni og i desember.



Gårdene
Solberg gård ligger i Sylling og  
produserer økologisk kjøttfe. Gården 
har også kaniner, høner, geiter og hund.
 
Bønder er Ingeborg og Ole Kristian 
Sylling. 

Facebook: Solberg gård.

Helgerud gård ligger like utenfor  
Lierbyen og produserer kjøttfe og korn. 
Gården har også katt og kaniner. 

Bønder er Torill Helgerud og Wiggo 
Andersen.
 
Facebook: Helgerud gård – den lokale 
bonden.

Har du spørsmål?
Kontakt Liv-Astrid Egge i Lier kommune. 

Tlf.: 322 20 205
epost: liv-astrid.egge@lier.kommune.no
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