
 
 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i Nettverket Inn på tunet 
 
 
 
 
Jeg er, som dere sikkert vet, ansatt som prosjektleder Inn på tunet, Hedmark fra 1.november 
2010. 
Jeg ønsker med denne henvendelsen å fortelle litt om meg sjøl, samtidig som jeg ber om en 
tilbakemelding fra dere hvor jeg ber dere fortelle litt om tilbudet dere har. 
Jeg er utdannet førskolelærer og lærer, har arbeidet mange år i barnehage og skole. Jeg har 
videreutdanning i spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Jeg har også tatt et studium i rus, 
avhengighet og psykiske lidelser. Jeg har arbeidet i en attføringsbedrift/tiltaksbedrift og har 
også vært fostermor for et barn og en ungdom. Videre har jeg arbeidet på et alders- og 
sjukehjem, og jeg har også hatt ”oppdrag” innen psykiatrien.  Jeg føler at jeg kjenner 
målgruppa vår. 

Jeg søkte stillingen som 
prosjektleder fordi dette synes for 
meg så interessant og riktig. De 
verdiene som Inn på tunet står for 
føler jeg er så riktige og de 
”stemmer” så med mine verdier. 
Ut fra min erfaring ser jeg hvor 
mye dere har å bidra med og hva 
tilbudene på gården betyr for den 
enkelte, barn, ungdom, voksen, 
eldre;   på gården kan vi finne 
tilbud til ”alle”. 
Som prosjektleder ønsker jeg å 
bli kjent med hver og en av dere  
-  og dermed finne ut hva som 
finnes hvor. Jeg ønsker å være en 
som dere kan bruke  -  og at vi 

sammen kan få forankret de ulike tilbudene i kommunen, og at vi også sammen kan tenke nytt 
og finne nye tilbud, slik at enda flere kan nyte godt av gården og gårdens ressurser. 
Jeg har som mål at jeg i januar starter på en besøksrunde til alle medlemmene. Dere vil få 
beskjed om ”reiseruta”. 
 
I november har jeg hatt glede av å arbeide sammen med Anne Pauline, og hun skal samle inn 
opplysninger om Inn på tunet-tilbydere; opplysninger som skal legges ut på nettsiden til Inn 
på tunet. Disse opplysningene skal sorteres ut fra ulike tilbud, samt at det er ønskelig for meg 
å få en fullstendig oversikt over tilbudene som finnes, slik at jeg lettere kan nå fram hos 
kjøper, og dermed kunne gjøre jobben min bedre. 
 

 
 
 
 

HEDMARK 



 
 
 
 
 
 
 
Jeg håper på et konstruktivt samarbeid, og gleder meg til å møte dere.  Dersom det er noe dere 
lurer på eller ønsker å drøfte, så er det bare å ta kontakt; 
e-post: lisa@mastery.no 
eller mobil: 97 51 53 20 
Ha ei trivelig førjulstid, god og fredfylt jul og et innholdsrikt og aktivt 2011 
 
Med hilsen  
Lisa T. Lisa T. Lisa T. Lisa T. AndreassenAndreassenAndreassenAndreassen    

Prosjektleder. 
 
 
 
 
 
 

 
 


