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Sommerskole på Nordstuen gård 

-aktivitetstilbud med læring etter Dewey`s prinsipp: Learning by doing 

Inn på tunet-samvirket i Innlandet representerer flere gårder i Innlandet som gjennom felles 
foretak leverer tilbud om kvalitetssikrede gårder som pedagogisk arena samt arena for 
velferdstjenester. 

Gården som arena for faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter. 

Sommerskole tilbudet gis på Nordstuen gård i Bekkegrenda. Den er en godkjent Inn på tunet-
gård. Det vil si at gårdsmiljøet og aktiviteter er kvalitetssikret gjennom landbrukets 
internkontrollsystem, KSL. Det er fokus på HMS-rutiner og gårdbruker har oppdatert 
førstehjelpskurs. Monica Svarthe vil stå ansvarlig for sommerskolen og er, i tillegg til å være 
gårdeier, også utdannet lærer. 

Nordstuen gård ligger i Bekkegrenda i Nord-Odal kommune, der vi har drevet med sau i 
mange år og ammeku i 3 år. Vi har også noen høner og ender, katter og hunder. I vårt 
inn på tunet tilbud ønsker vi at brukerne skal oppleve mestring og utvikle 
selvstendighet, bli trygg på egne evner og akseptere egne begrensninger. 

 

Link til gårdens hjemmeside:  Nordstuen Gård | Facebook 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057065215491
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Beskrivelse av hvordan en Inn på tunet-uke kan være. 
Hver dag starter med å sammen legge planer for dagen. 
Man ser hverandre. Noen har kanskje noe på hjertet som 
man vil fortelle. Flere slenger seg med i diskusjonen. Vi 
drikker litt vann/saft og knasker på litt frukt/grønsaker.  

Fellesskap, respekt, toleranse og tillit er verdier vi 
vektlegger for et godt fellesskap. Aktivitetene er knyttet 
opp til gården og livet der. 

Lek og moro skal frambringe forskertrang og nysgjerrighet. 
Arbeid og samvær med dyr skal gi ansvarsfølelse. 
Medvirkning ivaretas ved at elevene selv får komme med 
ønsker for aktiviteter og fokusområder. På en gård er det 
så uendelig mange muligheter for aktivisering og 
samhandling! 

Snekring, vedproduksjon, dyrestell, matlaging, badeturer, spise is, klatre i trær, plante, male 
og mange flere gøyale påfunn som sommerskoleelevene måtte finne på!  

 
Noen av dyrene svinser 
rundt på gården og 
spiser når de selv vil. De 
er der for kos og intime 
betroelser - om noen 
trenger en slik venn. 

Andre dyr går i utmarka, 
de trenger selvsagt 
tilsyn, dette byr på fine fotturer i skogen, saft pause midt i saueflokken og kunnskap om 
beitedyras viktighet for det biologiske mangfold. Andre dyr går på innmark. Hvorfor det? Hva 
er forskjellen på innmark og utmark? Hvilken betydning har det om dyrene er her eller der? 
For økonomien, for dyrevelferden og for miljøet?  
 
Med de aktive dagene som man har på sommerskole hos oss, så trengs det kraftig kost! Vi 
lager lunsjen i fellesskap med god veiledning, og spiser det vi har laget. 
Måltidet er et viktig samlingspunkt for alle - vi tar oss god tid til å spise sammen. Vi 
prioriterer å ha måltidene ut i det fri, men været kan av og til tvinge oss innendørs.  
 
Sist, men ikke minst, vi må ha det gøy.  
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