Aksnestunet
Søker: Bodil Frette
Organisasjon: Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende.
Sluttrapp. frist: 01.02.17
Prosjektnavn: Aksnestunet - Inn på tunet
Prosjektnummer: 2015/ FB14546
Virk.omr. : Rehabilitering
Saksbehandler: Hansen, Harald M Kvame

Sluttrapport
Forord
Aksnestunet – et gårdsbruk med aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonshemninger - har fått
støtte til «Tilrettelegging og asfaltering av tunet». Prosjektet er nå gjennomført! Alle som benytter seg av
stedet er svært takknemlige, og vi ønsker å rette en stor takk til LUPE – Landsforbundet for
Utviklingshemmede og Pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært positive medspillere i
prosessen!
Sammendrag
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene 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.
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting
Aksnestunet er et småbruk med sauedrift som ligger i Karmøy kommune i Rogaland. Gården er eid og
blir drevet av Bodil og Jon Egil Frette. Aksnestunet ble i 2005 startet som et skole/gård samarbeid og

har siden starten vært et Inn på tunet prosjekt. Aksnestunet er et småbruk med sauedrift som ligger i
Karmøy kommune i Rogaland.
Definisjon:
«Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene 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».
Prosjektet vårt ble i 2005 etablert i samarbeid med 5 grunnskoler i Karmøy kommune. Prosjektmålet
var å gi et tilbud om alternativ undervisning til elever med andre behov. Også Haugesund kommune
har benyttet seg av dette tilbudet for elever i grunnskolen. Vi fikk mange tilbakemeldinger på at
gården og det faglige opplegget var svært godt tilpasset brukergruppen. På grunn av økonomiske
innstramminger i kommunene ble dette samarbeidet foreløpig avsluttet sommeren 2011.
Fra sommeren 2011 har vi fått etablert et samarbeid med nabokommunen Tysvær. Aksnestunet blir
nå brukt som et aktivitetstilbud på dagtid for mennesker med ulike funksjonshemninger. De fleste
brukerne er i 20 åra, men det er også eldre personer som kommer. Bodil er vertskap og har
Aksnestunet som sin arbeidsplass. Brukerne har i tillegg med seg personale etter behov.
Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell
av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og
bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke
nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring,
husflid og baking. Aksnestunet er et gårdsbruk som stekker seg fra sjøen via tunet, skog og mark opp
til et fiskevann. Dette gir oss et utall av ulike arenaer hvor brukerne får oppleve mestring og læring
gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Dette gir oss muligheter for varierende aktiviteter
gjennom hele året. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og
kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.
Avtalen Aksnestunet har med nabokommunen dekker lønns- og driftsutgifter, men gir i liten grad
rom for større innvesteringer. Vi på Aksnestunet er svært takknemlige for gaven til tilrettelegging og
asfaltering av tunet!!!

Med økende aktivitet og med brukere med ulikt funksjonsnivå ser vi nå behovet for bedre
tilrettelegging av gårdstunet og for også å gi bedre parkeringsmuligheter. Gårdstunet vårt er
gruset, og med en bakke opp til veien, ser vi at det er behov for asfaltering. Bilene parkerer
nå oppe ved en trafikkert fylkesvei da de lett spinner i grusen om de kjører ned i tunet for av/påstigning eller parkering. Antall brukere har også økt slik at det ikke er nok P-plasser opp
ved veien. Flere må nå parkere langs fylkesveien og det er lite gunstig. Bilen med
rullestolrampe kommer delvis ut i fylkesveien når de legger ned rampen ved av og påstigning.
Se vedlagt bilde. Dette er både trafikkfarlig og lite hensiktsmessig for både brukere og
personalet. Disse utfordringene blir løst om vi får asfaltert området. Rullestolbrukere vil også
får bedre adkomst til fjøs og sjø.

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode
Aksnestunet – et gårdsbruk med aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonshemninger - har fått
støtte til «Tilrettelegging og asfaltering av tunet» Med økende aktivitet og med brukere med ulikt

funksjonsnivå så vi behovet for bedre tilrettelegging av gårdstunet og for også å gi bedre
parkeringsmuligheter. Gårdstunet vårt var gruset, og med en bakke opp til veien, så vi at det
var behov for asfaltering. Bilene parkerte oppe ved en trafikkert fylkesvei da de lett ble
spinning i grusen om de kjørte ned i tunet for av-/påstigning eller parkering. Bilen med
rullestolrampe kom delvis ut i fylkesveien når de la ned rampen ved av og påstigning. Dette
var både trafikkfarlig og lite hensiktsmessig for både brukere og personalet. Disse
utfordringene ble løst da vi fikk asfaltert området! Rullestolbrukere har nå fått bedre
adkomst til fjøs og sjø! Vi er svært takknemlige, og ønsker å rette en stor takk for midlene vi
fikk som gjorde dette mulig!
Kap 3. Resultater og resultatvurdering
Vi har nå fått asfaltert tunet. Vi som arbeider her, brukerne som kommer, deres personale og
ansvarlige i kommunene som vi samarbeider med er alle svært takknemlige for støtten som vi fikk til
prosjektet!
Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige, og vi ønsker å rette en stor takk til LUPE –
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært
positive medspillere i prosessen!
Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

«Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene 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».
Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell
av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og
bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke
nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring,
husflid og baking. Aksnestunet er et gårdsbruk som stekker seg fra sjøen via tunet, skog og mark opp
til et fiskevann. Dette gir oss et utall av ulike arenaer hvor brukerne får oppleve mestring og læring
gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Dette gir oss muligheter for varierende aktiviteter
gjennom hele året. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og
kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.
Avtalen som Aksnestunet har med nabokommunen går dessverre ut fra jan 2017. Men vi håper på,
og er i dialog med mulige nye brukergrupper.
Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige, og vi ønsker igjen å rette en stor takk til LUPE –
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært
positive medspillere i prosessen!

Thomas Baustad (23 år) har hatt sommerjobb på en av boligene der flere av brukerne bor, og
han har vært sammen med brukere på Aksnestunet. Sammen med en bruker har han skrevet et
dikt om stedet her:
Aksnestunet
Det finnes et lite sted
der borte ved sjøen
Hvor tankene finner fred
og sauene vandrer på bøen
En åpenbaring av liv
fra rips til rose
Gårdsbrukere med giv
i en harmonisk symbiose
Varierte oppgaver i trygge rammer
kan gi mer mening enn du tror
Å spikre små drømmer med hammer
skaper hverdagshimmel på jord
av Thomas og Jostein

Referanser/litteratur
Vi har hatt et positivt samarbeid med Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende!

Vedlegg
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