
 

Inn på tunet Hedmark   
 

Nettverket Inn på tunet Hedmark 

Invitasjon til nettverksamling 31.okt.-1.nov. på  Åsa kurs og feriested.  
 
For vegbeskrivelse: http://www.vestsiaflisa.com/hvor.html 
 
 
Program: 
Fredag 31.okt.  

kl.18.00-18.30 Frammøte. 

Kl.18.30 – 20.30 «Fra tun til inntekt på tunet.» Inspirasjon og utfordringer i nye roller v/ Åse 

Lund Støen. Åse er nå varaordfører i Åsnes kommune.  Hun er blant annet utdannet 

sosionom, har tatt videreutdanning i familie- og systemutdanning i Washington og leder- og 

kompetanseutvikling ved Handelshøgskolen i Bergen. I tillegg har hun arbeidet som 

konsulent og prosessveileder i bygde- og bedriftsutvikling-sammenheng i mer enn 20 år. 

Drevet kurs-gård hvor det også var potetkafe og B&B. 

Kl.20.30  Tapas og prat. 

Lørdag 1.nov. 

Kl.8.00-9.00  Frokost 

Kl.9.15-11.30 Anbudsrunder/ hvordan skrive et tilbud til det offentlige? v/Tore Edvardsen. 

Tore er nå stabssjef i Løten kommune, har erfaring fra innkjøp i både Stange 

og Løten kommune, og lang erfaring fra det private næringsliv. Vi kommer 

bl.a. innom: det offentliges innkjøps regelverk, fallgruver, taktikk, 

kvalifikasjonskrav,  Doffin. 

(Frukt /kaffe/beinstrekk) 

Kl.11.45-12.30 Etikk inne på tunet.v/ Marjolein Verplak. Hva er etikk? Hva er kvalitet i Ipt ? 

Marjolein vil også fortelle om Inn på tunet fra Nederland. Marjolein er 

virksomhetsleder for tilpassede tjenester, med ansvar for Inn på tunet, i Åsnes 

kommune. Engasjert og erfaring med inn på tunet fra både Nederland og 

Norge. 

Kl.12.30-13.30 Pannekake i det fri, over bål, med oppgaver i grupper. 

Kl.13.30-14.00 Etikk fortsetter. Oppsummering. 

Kl.14.00– 14.45 Prosjektleder Anette Strand Sletmoen tar oss med inn i Grønt arbeid, på 

studietur til Østfold, via Facebook, og hjem igjen…    

Kl.14.45-15.00  Oppsummering/evaluering 

http://www.vestsiaflisa.com/hvor.html


 

Inn på tunet Hedmark   
 

Nettverket Inn på tunet Hedmark 

 
Pris for samlingen blir kr.775,- Pr. person for medlemmer av IPTH.  Andre: kr 1075,-    
Det er muligheter for overnatting, og det koster kr 225,- pr. person i dobbeltrom og 
inkluderer sengetøy og håndkle. Det er begrenset antall sengeplasser. 
 
Påmeldingsfrist med bindende (ingen refusjon) påmelding 13.okt.  
 ved betaling til kontonr.  1822 33 83811    (husk å merke innbet. Med navn) 
 
I tillegg ønsker vi en mail til: 
 
randi.maelum@brednett.no 
Husk å melde fra om overnatting også. 

 
 
 
 

Bli med på Nettverksamling !  
 
 

Hilsen styret for Inn på tunet Hedmark 
19.09.2014 
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