
Inn på tunet i Hedmark – god livskvalitet og god økonomi? 

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum kommer for å snakke om Inn på tunet, kommer du? 

Når: 27. august kl. 9.00 – 13.00 

Hvor: Mattisrud i Løten 

Kl. 8.45 Kaffe med noe godt til 

Kl. 9.00 Velkommen inn på tunet på Mattisrud, v/Jon Karlsen, og status Inn på tunet i Hedmark v/ 

Anne Pauline Skjelkvåle, Fylkesmannen i Hedmark 

Kl. 9.10 Erfaringer med Inn på tunet ved Østvang skole i Løten, v/rektor Målfrid Hagen 

Kl. 9.20 Erfaringer og økonomi med aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, v/ 

kommunalsjef i Løten, Torill Hafslund Fossum, og Ingunn Sigstad Moen, Inn på tunet-tilbyder 

Kl. 9.30 Politisk time, innlegg fra landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum om Inn på tunet i 

Hedmark og framtida, debatt mellom sentrale politikere i Hedmark, tanker om Inn på tunet, 

spørsmål fra salen 

Kl. 10.30 Lunsj med smak av Mattisrud – se deg rundt og hils på dyra på tunet 

Kl. 11.30 Parallelle program om Inn på tunet som arena for ulike grupper: 

1. Innlegg om barnevern og skole 

2. Innlegg om arbeidstrening, psykisk helse og rus   

3. Innlegg om aktivitetstilbud for personer med demens 

Kl. 13.00 Avslutning  

 

 



Praktisk info: 

Pris per deltager: 200,- innbetaling til konto: 1822.33.83811 merk med: Stormøte IPT Hedmark 

Påmelding innen 20. august til mailadresse: anette.sletmoen@online.no 

Fint om du/dere gir oss beskjed om hvilken gruppe du/dere ønsker å delta i etter lunsj. 

Transport: Det tilbys transport tur/retur mellom Elverum stasjon og Mattisrud, samt Hamar stasjon 

og Mattisrud. Ønske om transport må meldes om i påmeldingen. 

Veibeskrivelse til Mattisrud: Ta av rv. 25 i Løten mot Budor i lyskrysset i Brenneriroa. Følg 
Budorvegen og etter 9 km er det bomvei, sving inn til venstre 30-40 meter etter bommen, så 
kommer du til Mattisrud etter ca. 850 meter. 

For spørsmål, ta kontakt med: 

 Jon Karlsen, tilbyder og prosjektleder Hedmarken, 92 88 29 30 

 Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark, 99 44 54 26 

 Anne Pauline Skjelkvåle, Inn på tunet-ansvarlig Fylkesmannen i Hedmark, 90 91 04 04 

Se også Inn på tunet Hedmark sin nettside og facebookside: 

 http://www.innpaatunethedmark.no 

 https://www.facebook.com/InnPaaTunetHedmark 

Møtet arrangeres i samarbeid med: 

Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark bondelag og Hedmark bonde- og småbrukarlag. 

Velkommen inn på tunet i 

Hedmark! 

 Inn på tunet for ung 

  Inn på tunet for eldre 

mailto:anette.sletmoen@online.no

