
KOLLERUD GÅRD
S Ø K E R  D E G  S O M  E R  1 6 - 1 9  Å R

Til lønnet oppdrag med å arrangere aktiviteter for barn 
i uke 25 i sommerferien 

OM KOLLERUD GÅRD
På Kollerud dyrker vi bringebær uten plantevernmidler og kunstgjødsel og vi 

produserer og  selger saft, syltetøy og gele av blant annet bringebær, rabarbra, 

tyttebær og blåbær. Siden 2015 har vi hatt aktiviteter for barn og unge med 

sommerskole og fritidstilbud. 

 

Nå søker vi deg som er 16-19 år til et lønnet oppdrag i uke 25 med å arrangere 

aktiviteter for barn.

 Kontakt til gården: 
Elin Kollerud 
E-post: elinkollerud@hotmail.com 
Tlf: 920 47 234
www.kollerudgard.no

KOLLERUD GÅRD ER GODKJENT INN PÅ TUNET- GÅRD
- tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.  Gårdsbruk er en eiendom som 
benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet 
opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på Tunet Norge SA er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier 
og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav 
og leder tjenesteutviklingen.

En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/
usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene 
brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

KONTAKTINFORMASJON:

Ellen Ødegaard 
Tlf: 407 60 297
Epost: ellen.odegaard@innpatunet.no
www.innpatunet.no

http://www.innpatunet.no


SOMMERFERIEOPPDRAG
Kollerud gård  skal arrangere en morsom og variert aktivitetsuke for barn, der 

barna blir kjent med livet på gården og alle dyrene. Barna inviteres med  på stell 

og kos med firbente venner, formingsaktiviteter, baking i gammel bakerovn, 

kinning av smør og på å prøve seg som naturforskere i Kollerudvika naturreservat 

med å fange insekter med hov, filtrering av vann og ett og annet eksperiment.

Til dette søker vi deg mellom 16-19 år til et lønnet oppdrag på 35 timer.  Vi ser 

etter 2-3 ungdommer som kan jobbe alle dager unntatt fredag i uke 25, samt 

tre timer til opplæring og evaluering på ettermiddager etter avtale. Oppdraget 

lønnes etter tariffestede satser i landbruket og prosjektet er støttet av Bufdir.

Interessert?
Send et kortfattet motivasjonsbrev til  elinkollerud@hotmail.com der du forteller 
hvorfor du vil jobbe med aktivitetsuka på Kollerud gård. Frist er 5. april 2023

Arbeidsoppgaver
Oppdraget består i å arrangere aktivieteter 

for barn 7-12 år mandag-torsdag (kl. 9-15)  og 

for barn 5-7 år lørdag-søndag (kl. 10-14) i uke 

25.  Aktivitetene vil blant annet bestå av stell 

og kos med dyra, matlaging, leker, kreativitet 

og forming, samt besøk i Kollerudvika 

våtmarksreservat 

Kvalifikasjonskrav 
Oppdraget  krever ingen tidligere erfaring, men 

for oss på Kollerud gård er det viktig at:  

• Du liker å omgås barn og gjøre aktiviteter 
sammen med barn 

• Du liker å jobber å sammen med andre 
ungdom og voksne og gjøre noe nytt 

• Du tar initiativ og leder aktiviteter 

• Du ønsker en ny erfaring og å gjøre en god 
jobb 
 

Vi tilbyr
• Lønn etter tariffestede satser i landbruket

• Veiledning i arbeidsoppgavene 

• Jobbattest

• Råd om hvordan ferdigheter og erfaring du 

har fått i prosjektet kan skrives i en CV og 

framtidig jobbsøknad

• Transport til gården dersom du trenger det


