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Halvårsrapport og ønske om god jul og godt nytt IPT-år! 

 

Det har vært en travel IPT-høst med mye møteaktivitet for PL, i samarbeid med ulike tilbydere. Blant 

annet flere møter i Ringsaker, Stange, Elverum, litt i Solør, PL og Fylkesmannen var i høst i Engerdal, 

og på planen nå ligger også et møte nord i Hedmark etter jul. Vi måtte dessverre avlyse et 

dialogmøte mellom ulike kommuner, NAV mm sør i Hedmark i oktober, pga lav deltagelse, men nytt 

møte kommer etter jul. Nettverket inviteres nå inn på ulike møter, noe som er svært positivt, og det 

er trolig et resultat av at vi har markedsført oss og er mer synlige enn tidligere. Selv om vi ikke helt 

oppnår de resultatene vi strengt tatt skulle ha ønsket oss raskt, så ser PL at det er en god positiv 

trend for IPT. Jeg opplever at mange har stor interesse av IPT, også i forbindelse med min jobb som 

kommunikasjonsrådgiver i Åmot kommune. Blant annet møtte jeg på Bufetat-arbeidere på 

kommunekurs, og tema ble IPT, og det er kjekt. Møtevirksomheten gir forhåpentligvis avkastning. 

Signaler som PL har fått, så kan mye tyde på at det begynner å skje litt, både i forhold til NAV i 

Ringsaker, men også andre plasser. Viser ellers til fullstendig rapport fra PL, som er å få, for den som 

ønsker det. Nettverket har gjennomført studietur til Østfold og lært om Grønt arbeid, og 

nettverkssamlingen ga oss ulik påfyll, som var verdt å ta med seg. Vi er i mål med over 700 likere på 

Facebook:-)Har medlemmene innspill, så vil både styret og PL ha det. Gleder meg til nytt år og nye 

muligheter med Inn på tunet neste år! Anette, PL 

 

Styret jobbet i høst med forberedelser og gjennomføring av nettverk-samling. Det var gode 

tilbakemeldinger og bra engasjement fra de frammøtte. Vi har satt dato for årsmøte 27.-28. februar 

2015. Da har du muligheten til å være med på å forme nettverket videre, hva slags form og 

aktivitetsnivå vi skal legge oss på. Vi har satt av fredag og lørdag, og satser på en samling med tema 

fredag ettermiddag/kveld. Nettverket får stadig henvendelser fra folk som er i startfasen av Inn på 

tunet, og vi får nye medlemmer, spesielt velkommen til dere! 

Vi ønsker dere alle god jul og godt nyttår! 

Anette Strand Sletmoen (prosjektleder), Randi B.Mælum, Brita Lill Olastuen, Eva Hartviksen,  

Elna Therese Mørch, Bjørg Killingmo 

 

 


