PRAKTISK INFO
Vi ønsker deg gode opplevelser med natur- og gårdsaktiviteter, der du kan lære
noe nytt og bli kjent med andre. Vi lager lunsj sammen hver dag, så du trenger
ikke matpakke. Du må ha klær og sko som passer til været og som tåler å være
ute og inne på en gård. I utgangspunktet må barna kjøres til tilbudet. Vi kan
hente barna hjemme med egen bil etter avtale
Kontakt Kollerdud gård:
Elin Kollerud
Tlf. 920 47 234
E-post: elinkollerud@hotmail.com
www.kollerudgard.no

INN PÅ TUNET
er 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
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Uke 26: Aktiviteter for barn 8-12 år (man-fre) og barn
5-7 år (lør-søn).
Søndagsåpent gårdsutsalg i uke 29-33



UKE 26
Klar for litt lek og moro i ferien? Mandag
og tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-15
kan du mellom 8-12 år besøke Kollerud.
Vi har en hovedaktivitet per dag. og du
kan delta en eller flere dager. Lunsj er inkl.
Påmeldingsfrist 15. juni.
Mandag 28.juni er dyras dag. Du blir kjent

OM OSS
Vi som bor på Kollerud gård er Elin og Francisco, våre to jenter og etter hvert

med geitebukken Melvin, grisen Flora og
får være med på stell og kos med firbente
venner.

ganske mange dyr.
Gården består av 135 daa dyrka mark (korn), 3daa bringebær og 200 daa skog.
Bringebærene dyrkes etter økologiske prinsipper uten plantevernmidler og
kunstgjødsel. Vi plukker bærene selv og leverer direkte til kunden.
I Veslestua har vi et lite produksjonskjøkken, der vi sylter og safter. Veslestua

Tirsdag 29. juni lar vi kreativiteten blomstre med blant annet
potettrykk og melkekunst. Klipp, lim og tegning blir det også.
Torsdag 1. juli prøver vi oss naturforskere i Kollerudvika med å fange
insekter med hov, filtrering av vann og ett og annet eksperiment.

brukes også i Inn-på-tunet sammenheng med enkel servering.
I sommer har vi også gårdsutsalg fra Veslestua søndager kl. 12-15 i ukene 28-33.
Da har vi selvsagt bringebær, men også annen lokalmat i utsalget og vi har en

Fredag 2. juli ser vi på hvordan gårdslivet var i gamle dager. Det blir
gode gammeldagse leker, du kan kinne ditt eget smør og mye mer.

liten kafe med lokale produkter på menyen.
Disse søndagene er det mulig å være med på dagens stell av dyra. Pris er 50 kr for
barn og 100 kr for voksne.

Lørdag og søndag 3.-4, juli kl. 10-14 kan du mellom 5-7 år
besøke oss.Det blir smakebiter fra aktivitetene som
har vært før i uka
Tilbudet er støttet av Bufdir og er gratis for deltakerne

