Rapport fra veiledningsreise til deltakere på kurset
“Gården som pedagogisk ressurs” i Nordland, 22.7.- 2.8.08
v/ Irina Hesten, Linda Jolly, Erling Krogh, Ellen Schjølberg og Odd Jarle Stener-Olsen
Rapporten er utarbeidet på forespørsel fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen ga økonomisk
støtte til en studietur for kurslederne til prosjektene i kurset “Gården som pedagogisk ressurs”. Odd
Jarle Stener-Olsen, bonde og veileder på kursene, og Linda Jolly, pedagog og kursansvarlig ved UMB,
Ås, reiste til Nordland den 22. juli. Underveis kom også Irina Hesten med på turen, hun var
kursdeltaker på kurs 1 og veileder på kurs 3 i nord Nordland. Ellen Schjølberg som har hatt
prosjektregien hos Fylkesmannen var med de to første dagene på turen.
Formålet med turen var i første omgang å bli kjent med gårdene og aktørene i kurset slik at veiledning
kan styrkes. Spesielt for bøndene kan det være en utfordring å se de mulighetene og ressursene som
kan taes i bruk i en pedagogisk sammenheng. For veilederne er det også vesentlig lettere å bidra når
man har direkte erfaring med stedet og menneskene i deres eget miljø. Vi opplevde at vårt besøk
virket som et bindeledd mellom prosjektene og styrket nettverket. Vi kunne også bidra med ikke bare
vår egen erfaring, men også meddele erfaringer fra andre prosjekter. Denne prosjektrapporten ble
ikke avtalt på forhånd, men oppsto ut av møtene underveis. Flere ville gjerne lese om hva andre
arbeider med og vi opplevde også at det overblikket vi hadde fått på reisen var viktig å meddele andre.
Rapporten kan da både brukes internt i evaluering av prosjektet og kursene, og også tjene som
orientering for både de som har startet og de som vil gjerne begynne med egne prosjekter.
Studieturen begynte sør i Nordland (se kartet). Vi hadde tatt kontakt med en representant fra gårdskole prosjektene i Bindal som har deltatt på kurs i Nord-Trøndelag, men rett før vi dro fikk vi
beskjed om at det ikke var mulig med et møte der. Det var også midt på sommeren og spesielt
bøndene hadde vanskelig for å vite om de var ferdig med slåtten før vi kom. Noen var derfor bortreist
og noen få har vi ikke klart å kontakte. Av 35 gårder som har vært eller er representert på kursene
gård-skolesamarbeid, besøkte vi 28 på turen. I tillegg har vi under kursgjennomføringen besøkt
ytterligere 4 gårder som vi ikke kunne besøke i juli. Gården til Ole-Ivar Øverleier i Korgen som er
veileder på kurset, fikk vi også tid til å besøke. De prosjektene som vi ikke klarte å oppsøke, blir omtalt
ved slutten av reiserapporten.
I det følgende gir vi en kortfattet oversikt over gårdene og det sosiale og pedagogiske tilbudet som gis
der. Bildene supplerer beskrivelsen av gårdene. Deretter følger noen refleksjoner over utvikling av
prosjektene og videre arbeid. Det som særtegner prosjektene forsøkes oppsummert i siste setning
under hvert prosjekt. Våre refleksjoner over reisen og den samlede utviklingen av gård-skole
prosjektene i Nordland kommer som en avsluttende oppsummering og konklusjon i reiserapporten.
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Somna
Etter ankomst i Mosjøen på formiddagen, kjørte Ellen Schjølberg oss til Sømna. Der stoppet vi først
på gården til Reidun Sletten og Kjell Arne Augustsen som driver en økologisk gård med kjøttfe, frukt
og grønnsaksproduksjon. Reidun deltok i kurs 1 i Nordland og begge to er med på å lage et opplegg
for barna i 5. klasse ved to skoler i området (Berg skole og Vik skole.) Gården ligger opp mot fjellet,
den har et hvitt hus med en frodig blomsterhage, rødt fjøs, åker og beite ligger tett ved kysten.
Vi så på elevenes hage som har stått urørt i de 4
ukene elevene har vært på ferie. Det er en frodig
salatbeplanting i alle regnbuens farger - vakkert
og kyndig gjort. De har brukt maisduk som har
fungert bra for salat, men mindre bra for
gulrøttene da den flyttet seg i vinden.
Sukkerertene står fint ved et nettinggjerde. De
nevner at de fikk en sen start på våren pga at de
ventet på svar fra kommunen om opplegget som
ble prøvd ut i fjor skulle fortsettes.
De har noe produksjon av bringebær som
elevene setter pris på og som de laget mat
sammen med elevene på gården. En kommentar
fra en elev etter et smakfullt måltid, “Du Reidun
kunne bli rik på dette!”
Bøndene ønsker å fortsette, men
kommunikasjon med kommunen må bli bedre.
De har naust, skøyte og mulighet for å ta elevene
med i fisker-bondens levesett. Det er avhengig av
at skolene vil utvikle samarbeidet videre.
Vi dro videre til gården til Frank og Anne Line Pettersen sør for Sømna. De var også med på første
kurset i gruppen fra Sømna som inkluderte lærere, en rektor og tre gårder. Nina Mardal, rektor ved
Berg skole, og Reidun Sletten kommer dit og det ble et større møte. Flere av lærerne som var med på
kurset var på ferie og beklaget at de ikke kunne treffe oss.
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Gårdstunet er fullt av barn og
hunder i alle størrelser. I tillegg
til hundeoppdrett, har Frank og
Anne Line ender, høns, sau og
kjøttfe. Gården ligger vakkert til
ved fjorden og det er 15
minutters avstand til Sømna.
Her har 9. klasse hatt et
opplegg de to siste årene. De
har også et godt samarbeid med
barnevern og gården har
allerede vært 20 barn på
avlastning i sommer.

Tre lærere som var på kurset og en gårdbruker møtt vi ikke denne gangen: Kirsti Maristad og Birgit
Kleiven, Berg skole, Eli Kolsvik Garaas, Vik skole og gardbruker Trine Arnes.
Samtalen dreide seg om nåværende situasjon etter at den tredje gården på kurset (Trine og Halle
Halseths gården med opplegg for 3. klasse) har avviklet melkeproduksjon. De ønsker å fortsette ved å
bruke nabogården. Nå har de opplegg for 3., 5. og 9. klasse. Dette har fungert bra og
tilbakemeldingene er gode. Skal dette videreføres stort sett uendret, eller skal det bli utviklet mer?
Samtalen dreide seg også om forutsigbarhet og om at skoleåret sett i forhold til bondens år, er
forskjellig. Nina mener at det er mulighet for å lage en 3 års kontrakt med bøndene.

Sømna kjennetegnes av en aktiv kommune som satser på at alle elever får delta på disse tre
forskjellige gårdene. Kommunen sponset deltakere fra to skoler og tre gårder, den var gjestgiver for
2. samling og ser dette som et tiltak som bidrar til å knytte elevene nærmere til nærmiljøet.
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Vevelstad

Vi ankom Vevelstad hvor Bernt Andreassen og Kari Anne Bøkestad Andreassen og deres fire barn
bor og vi fikk servert selvskutt elg i deres finske grillstue. Vevelstad er kun tilgjengelig med ferger på
begge ender av en vei langs Vevelstadssundet som strekker seg 17 kilometer mellom fergeleiene.
Bernt er oppvokst her og Kari Anne er fra Brønnøysund. Gården ble kjøpt komplett med buskap og
hus. Her er alt er på stell. Bernt tar brøyting om vinteren og kantklipping om sommeren i tillegg til en
melkekvote på 100 tonn. Kari Anne har dyrlegepraksis i Brønnøysund og reiser mye i distriktet. I
tillegg til kyr, finnes det islandshester på gården. De har akkurat kommet tilbake fra en tur til Island og
et stort stevne for islandshester.
Barneskolen i Vevelstad har vært på gården allerede og hatt en dag med aktiviteter. Skolebarna laget
fire store plakater med bilder og tekster om det de har opplevd (bilde). Barna fikk gjøre mange ting,
bl.a. separere melk og lage smør. De kommer tilbake til høsten. De på gården har hatt glede av barnas
besøk. Det er mange tanker om muligheter for større satsning på pedagogiske tiltak. De tenker på å
bygge ridebane, få opp et hus til pedagogisk arbeid, avlastning og turisme. Ambisjoner er høye og
man tviler ikke på at her er det mye som blir realisert.
Vi tok en båttur til Visthus hvor det er foreslått å ha den 3. samlingen. Her bor Åse Lohne Kristiansen,
en av lærerne som er med på prosjektet og er deltaker på kurset. Åse møtte oss ved kaien og vi fikk se
både rorbuer hvor vi kan overnatte og ungdomshuset hvor vi kan både spise og holde kurset.
Tilfeldigvis var kommunens jordbrukssjef innom og ble invitert med på et uformelt møte om kurset
til høsten. Dette blir en utmerket ramme for kurset.

4

Lærer Rita Viken fra Vevelstad er også med på kurset.

Vevelstad er et lite samfunn med et stort engasjement. De to lærerne og begge to fra gården satser på å gi
barn i skolen og barnehagen et godt fundert og mangesidig tilbud. Men her blomstrer ideene og
fremtidsvisjonene. Det blir spennende å følge med i utviklingen.

Sandnessjøen
Vi ankom til siste veiledningsbesøk kl 23:15 og det var en sporty Lillian Jensen som tok imot oss på
gården noen få kilometer fra Sandnessjøen. Hun har kjøpt gården for 3 år siden og deltok i det første
kurset. Gården er medlem av 4H. Lillian har 27 hester og mye aktivitet på gården. Det er stor
interesse for ridning. Ridekurs holdes på gården og den er godt besøkt. Hun er godkjent som
lærebedrift i hestefag og har nå en lærling.
Skolen hadde et opplegg i det første året med en elev som hadde spesielle behov. I fjor har skolen
reservert to dager i uken, men brukte ikke alle dager og vil kun betale for de dagene som ble brukt. Nå
vil de bare ha mulighet å komme iblant og vil ha en dagspris for enkeltelever og grupper. Bestillingen
vil være avhengig av kommunens økonomi. Lillian har fått en avtale om HC-ridning tre ganger på
høstparten. Avlastning gjennom barnevern er det også avtale om.
Ellers har gården blitt brukt som en arena for en rusmisbruker med to assistenter vederlagsfritt og for
sommeraktivitet for barn i kommunens regi. Kommunen tilbød 2000 kroner for en hel uke, men
Lillian forhandlet til en pris på 5000 kroner. Det var inntil 15 barn samtidig på gården! Her er det
tydeligvis et behov for hjelp i forhold til kontrakter og avtaler med kommunen, siden all aktivitet på
gården hittil må subsidieres av eierne selv! Nå har Lillian satt opp en pris på leie av stedet, også for
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brukere som kommer med assistenter. Hun er spent på hvordan samarbeidet med kommunen
utvikler seg videre.
Hun deltok på det første kurset sammen med Anette Markvoll ved Sandnessjøen ungdomsskole.

Alstahaug kommune, Sandnessjøen har vist både interesse og behov for de opplevelser og tjenester som
gården kan tilby, men det må være et samsvar mellom prisene og tjenester som ikke er oppnådd enda.

Svenningdal i Grane kommune
Det ble avtalt et frokostmøte med noen av deltagerne på årets kurs i nærheten av Trofors - Pål Ove
Wika og Berit Strømstad. Vi var allerede på Pål Ove og Karis gård i forbindelse med 2. samling med
praktiske øvelser der. Denne gangen kjørte vi bare forbi den første dagen og fikk et glimt av gården i
grønn vekstsesong istedenfor hvit vinter. De har hester og 200 vinterfôret sau og har hatt ungdommer
med forskjellige behov på gården før.

Nå var vi kommet til Berit og hennes samboer i et diger Trønderlån (på 36 m.!) som de er i gang med
å renovere. I øyeblikk er det ingen dyr på gården. Begge to arbeider utenfor gården og er i en
sonderingsfase hva gjelder fremtidig bruk av gården. Den tredje gården i området er en som ikke er
med på kurset, gården til John Kvandal og Anna Koldal. De driver med potetproduksjon og
hytte/laksefiske/guiding nå, og har erfaring fra lignende arbeid.
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Pål og Berit viser bilder fra gjennomføring av to dager på gården med elevene. De har hatt 13 elever
fra 7. klasse en gang i høst og en gang i vinter. Den tredje økten ble i skogen i juni hvor elevene ble
engasjert i skogplanting. Pål Ove og konen Kari, Berit og klasselæreren, Bente Fiplingdal som er også
på kurset, har vært med på alle dagene, De ga oss innsikt i elevenes opplevelser på gården.
Lammefødselen den dagen gjorde det mulig for flere å forsøke rollen som jordmor. Det var store
opplevelser som gjorde inntrykk. Flere uker senere spurte en gutt om “sitt lam”. Det var matlaging
med elevene på hver av øktene og de var forbauset over hvor ivrig elevene var når det gjaldt
matlaging.
Pål Ove kunne tenke seg å ta imot eldre elever med problemer, mens konen Kari vil arbeide med
mindre barn, som for eksempel fra barnehagen. Berit er ennå ikke sikker, men har hatt glede av
prosjektet og ønsker også å få en arbeidsplass hjemme. Samarbeidet har fungert meget godt og de
kunne tenke seg et samarbeid med 3 gårder og forskjellige sosiale/pedagogiske tilbud. Det virker som
om de har et godt grunnlag for å bygge opp en næring med de ressursene som de disponerer.

Grane har tre gårder som ønsker å arbeide sammen for å gi et mangesidig tilbud som kan imøtekomme
både sosiale og pedagogiske behov. Et slikt samarbeid mellom tre gården kan gi både en bredde i tilbudet
og en sikkerhet for brukerne som en gård alene ikke klarer.

Mosjøen

Neste stopp er utenfor Mosjøen på gården til Jelena Langvatn. Vi kjører opp en bratt uasfaltert vei i
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ulendt terreng til en fjellgård med en melkekvote på 124 tonn. Gården omfatter 36.000 dekar, har
100 dekar i slått og 4 dekar som er fulldyrket. I tillegg til kyrne er det fire hester. Bygningene på
gården er gamle. Bolighuset ble bygd i 1793 og gammelstuen ved siden av i 1706.
Gården har hatt mye besøk. Barnehager, familier i helgene, SFO osv. Jelena har erfaring med barn
som har “bokstaver” og vet at det er en god kombinasjon med natur og dyr. Hun ønsker å arbeide
med elever/ungdommer som har det vanskelig i skolen.
Jelena forteller oss at hun har tenkt å slutte med melkeproduksjon og bygge en hestestall til 40 hester
og en ridebane med internasjonale mål. Hun nevner at inntjening for melkebonden i Vefsn kommune
er 70 kr/timen og hun merker at hun ikke har krefter til det stort lenger. Hun vil leie ut kvoten slik at
neste generasjon (5 barn) kan bli melkeprodusenter hvis de vil. Finansiering av ridehallen kan
komme fra vindmølleparken som er vedtatt bygget på hennes eiendom.

Langvatn er en gård som disponerer store områder og har mye erfaring med besøk fra barnehager og
skoler fra før. Avstanden fra Mosjøen gjør det mulig å gjøre gården til en base for et helårstilbud omkring
hest og ridning.

Sundøya i Leirfjord

Vi reiser videre etter lunsj i Mosjøen langs Vefsnfjorden til Sundøya. Rett over broen på Sund er
gården til Svein Gunnar Sund. Han har tatt over gården fra faren som enda er med i driften. Svein har
tatt lærerutdannelsen og arbeidet bl.a. som eiendomsmegler i Bergen. Nå setter han kreftene inn på å
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bygge ut gården for de mulighetene som han ser på stedet. Blant annet holder han på å dyrke opp
flere hundre mål med ny jord, bygge om fjøset, bygge ut ungdyrfjøset og overveier et bygg til
slaktegriser. Han står foran et bygg med egen sag og verksted og viser oss hvordan han lager
elementene til det nye bygget. Alt er på stell og meget godt utstyrt.
Svein Gunnar har en 10 år gammel gutt fra et barnehjem i Leirefjord med seg to dager i uken. Det gir
ham en 40 % lærerstilling. Han kunne hatt flere dager og flere elever, men planene med utbygging av
gården gjør at han begrenser seg til de to dagene nå. Gutten er med ham i det praktiske arbeidet, men
han merker at det er ting som han ikke kan gjøre i den tiden gutten er på gården. Å sitte for eksempel
på rundballepressa mens gutten holder på et annet sted går ikke bra. Eleven må ha noen ved siden av
seg hele tiden. Svein Gunnar har funnet på en slags belønning for gutten når han har arbeidet bra.
Han får et verktøy - målebånd, hammer osv. Til slutt har han en verktøykasse og et selvbilde som
rommer en virksom og nyttig fremtid. Det er bare å ønske at flere barn med problemer i skolen kan
oppleve noe lignende.

Sundøya i Leirfjord kommune er et eksempel på en ny generasjon som er dobbelt kvalifisert og klarer å
forbinde overtagelse og oppbygging av en gård med en deltidsstilling som lærer på egen gård.

Leirfjord

Vi reiste videre til gården til Hege Meisfjord ikke langt nord for Sandnessjøen. Hege hadde ikke klart
å komme tilbake fra ferien pga bilreparasjon, men Alice Jensen, rektor ved Tverlandet skole og
deltaker på kurset møtte oss på gården. Alice viste oss rundt i stallen og fortalte litt om det arbeidet
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som er blitt gjort med mellomtrinnet ved skolen. De har søkt om midler for å fortsette med
samarbeidet, men de venter ennå på beskjed om det blir innvilget. Hestene sto rundt oss og deltok i
samtalen etter beste evne. Alice har en egen hest der og Hege eier 7 selv. Elevene blir systematisk
opplært i stell og behandling av hestene og opplegget har gitt positive tilbakemeldinger fra både
elevene og foreldrene. Alice er med på de dagene elevene er på gården og tar av sin “fritid” uten å
belaste skolens budsjett med flere utgifter. Med så sterk administrativ støtte og innsikt, bør dette bli
en integrert del av skolens tilbud til elevene.

Leirfjord er et eksempel på et allmennpedagogisk prosjekt som kommer alle elever til gode. En systematisk
opplæring med hest i nært samarbeid med skolen gir skolen en unik profil og gjør gården til en arena for
læring.

Korgen
Etter en overnatting i Nesna, kjørte vi igjennom Mo i Rana
til Korgen. Vi hadde hatt en avtale med Hege Tønder som
har et prosjekt i Nesna sammen med læreren Tore Løkkås,
men de ble ferdig med slåtten tidligere enn antatt og dro
på sommerferie før vi kunne komme. Siden deres veileder,
Unn Tverråbak både bor og underviser i Nesna, var vi sikre
på at de har tilstrekkelig veiledning uten vårt besøk.
Vi dro til Korgen for å besøke Ole-Ivar Øverleir på gården
Øverleir i Leirskardalen, Hemnes kommune. Over gården
rager Okstinden og Okstindbreen, men været var
overskyet og vi fikk bare se de store fjellene på gamle bilder
av gården.
Ole Ivar har tatt over gården fra faren etter en tid som
lærer i militæret. Han har samdrift på melk med bonden
ved siden av og er i gang med et utbyggingsprosjekt for
ungdyr når vi kommer. En av elevene som har hatt
undervisning på gården har fått sommerjobb hos ham og
eleven deltar i samtalen.

Ole-Ivars lærerkompetanse gjorde det mulig for skolen å ansette ham i en 60 % adjunktstilling
hjemme på gården. Han henter elevene og bringer dem tilbake etter fullendt “skole”-dag på gården
fire dager i uken hele skoleåret igjennom. I tillegg til et tilbud til skoletrette elever som trenger en
annen slags skoledag, har han også programfag på gården. Han har innrettet et klasserom i sitt nylig
restaurert hus, utstyrt med tavle, bord og bøker hvor deler av undervisningen foregår.
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Ole-Ivar er opptatt av gårdens historie og de perspektivene på samfunnsutvikling som kan knyttes til
dette. Han viste oss et bilde av gården fra 1800 tallet, med andre bygninger og hvetedyrking nede ved
eleven. Gården ligger gunstig til på en sydvendt hang. Skogen har enorm tilvekst og er en viktig
ressurs for gården. Han tok ut 700 m3 fra et lite areal. Den eldste bygning på gården inneholder et
gammelt sagbruk, verksted og mye mer som han vil sette i stand. Det finnes mange gamle redskaper
som kan brukes til undervisningsformål.
Et av prosjektene med elevene var å bygge en struktur som gir sandsvalene plass til redene. En
artikkel i et fagskrift har bilder og viser et prosjekt som kan brukes av andre. Korgen Sentralskole og
Ole-Ivar har også søkt om midler til utvikling av en økologisk skolehage for å undervise om
bærekraftige prinsipper slik læreplanen stiller krav om.

Korgen Sentralskole og Øverleir Gård er enda et eksempel på en bonde/lærer som skolen bruker for å
tilby elevene en annen arena for læring. Både elever som trenger en avveksling til klasserommet og elever
som velger landbruk som programfag er på gården hver uke.
Kurset benytter seg av Ole-Ivars fagkunnskap og erfaring som veileder for nye prosjekter. Til høsten har vi
bedt ham om et foredrag hvor han viser hvordan han bruker gårdens historie for å knytte an til
samfunnskunnskap med elevene.
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Røssvoll ved Mo i Rana

Johanngården ligger ca en mil nord for Mo i Rana mellom E6-en og Ranaelva. Marit Røssvoll er lærer
på skolen rett over elven og deltar på kurset. Et stort våningshus og fjøs ligger i en velstelt og frodig
hage. Marit og familien har akkurat flyttet inn i huset, mens svigerforeldrene bygger ut kårstuen
nærmere veien. På gården har de 200 vinterfôret sau og storfe. Bygningene er i god stand. Et stabbur
ligger midt imot fjøset og huset og har vært rommet hvor elevene kan være inne og spise maten.
Marit liker arbeidet som lærer, men føler seg dratt mellom jobb og hjem. Hun ønsker å få en del av sin
stilling på gården. Som pionerprosjekt har hun hatt sin egen klasse på gården, men hun kunne tenke
seg mindre grupper. Vi drøftet mange muligheter i forhold til Nav og arbeidsledige (Vilje viser vei,
f.eks.), innvandrere, ungdom som trenger et alternativ skole tilbud osv. Siden de ligger så gunstig i
forhold til veien, transport og avstand til Mo i Rana, skulle mulighetene være store.

Røssvoll er en veldreven gård som har mange muligheter. Både beliggenheten i forhold til byen og Marits
lærerstilling gir grunnlaget for tilbud både for skolen og for andre sosial-pedagogiske behov.
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Langfjellet

Inn til høyre fra E6 til Skonseng og opp Langfjellveien ligger Langfjell. Vi kjører opp en god asfaltert
vei til Stig Langfjells gård som ligger på en åsrygg med god utsikt over landskapet. På den ene siden av
tunet ligger det et vakkert fjellvann. På andre siden av tunet står det gamle fjøset. Våningshuset er av
nyere dato. Ved siden av bolighuset ligger en ridebane. Vi blir tatt imot av Stig og samboeren Vivi,
samt katt, hunder, minigris, høns og duer.
Stig satser på bruk av islandshester til turridning i arbeidet med barn og ungdommer. Stig tar oss med
til beitet og plystrer på hestene. Etter hvert kommer over 20 islandshester til syne. Han driver et sunt
og naturlig hesteliv med barfothester som lever ute i flokk, året rundt. Stig arrangerer
fjellridningsturer og overnattingsturer hele sommerhalvåret i samarbeid med turistkontoret i Mo.
Ellers kommer mange for å ri, det mest vanlige er en- og to-timers-turer i skog og mark. I tillegg har
han arrangert rideleir for barn i flere år. Stig driver også med andre arrangementer: ridebursdager,
blåturer, klasseturer, der grillkøta og badestampen er populære innslag, sammen med hestene. Han
og samboeren planlegger en utvidelse av dette tilbudet.
Det gamle våningshuset på gården disponeres av FriKults AUS-klasse” (Alternativ UngdomsSkole)”
Stig forteller at de er mye innomhus og utnytter dessverre mulighetene til utearbeid relativt lite. Vi
drøfter forskjellige muligheter for et utvidet pedagogisk arbeid omkring gården og hestene. Han har
arbeidet med elever som har tilpasningsvansker i skolen, og tenker på å satse på nye tiltak etter
sommerferien.
Langfjellet er en økologisk gård med kjøttfe som del av næringen. Gården har allerede et tilbud til som
benyttes av turister og andre mennesker i området og i skolen, til en viss grad. Den ligger i rimelig avstand
fra byen, med et usjenert og vakker turterreng som gjør gården og området rundt til en viktig ressurs for
flere.
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Hauahei

Tilbake til Ranaelva, krysser vi over veien og kjører noe få kilometer til Hauahei gården hvor Vigdis
og Janne Hauahei tar imot oss. Videre på veien finnes noen hytter som er på deres grunn og et
skogbelte langs Langvatnet.
Hauahei er et melkebruk, Vigdis driver gården med sin samboer Rune Henriksen, som i tillegg til
gården jobber på Widerøe. De har redusert besetningen, og vil i år levere 70 000liter melk. De har
flere forskjellige dyr på gården, 2 hester, 2 griser, 2 gjess, kaniner og høns.
Gården har mange bygninger. I det gamle huset bor Janne, lærerstudent og deltager på kurset,
sammen med hennes yngre søster. I tillegg er det to stabbur, et hønsehus med et utvalg av eksotiske
høns, maskinhall/verksted/vedlager. Vigdis har kjøpt en kjøkkentilhenger og har fått bevilgning for
salg av vin og øl. Dette taes i bruk bl.a. på en dag på høsten hvor de inviterer over 100 mennesker til
fest. De har tilrettelagt et sted i skogen for selskaper/konserter og forsøker å ha opplegg til alle
aldersgrupper.
Vigdis har hatt barn til avlastning og besøk av barnehager og skolebarn. Janne vil gjerne satse på å
kombinere læreryrket med gården og det ser ut som de har utmerket forutsetninger for mange slags
sosialt-pedagogisk arbeid.

Hauahei er en gård som er allerede kjent i nærmiljøet for de tilstelninger og muligheter som gården tilbyr.
Neste generasjon vil satse å bruke gården enda mer i sosiale-og pedagogiske sammenhenger og
lærerutdanning er et skritt i denne retningen.
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Meløy

Meløy er et øysamfunn av ca. 200 mennesker. Borghild og Jarle Skaret som møter oss ved kirken,
deltok på det første kurset i Nordland. Men de er ikke alene med kursbakgrunn fra Gården som
pedagogisk ressurs. To unge mennesker, der den ene med samboer har deltatt på kurset i Nord
Trøndelag, venter på å fortelle oss om det nye prosjektet på øya - Ermegaard aktivitetssenter. Her er
et eksempel på hvordan flere i et øysamfunn kan ta tak i utfordringene som ble formulert i
Utviklingsprogram for Grønn Omsorg av Fylkesmannen i Nordland. “I hele Nordland skal det være
gårder som er inkluderende arenaer for tilrettelagt sysselsetting, omsorg, læring, naturopplevelser og
aktivisering.”
Etter en liten kirkekonsert til vår ære dro vi til prestegården for å høre om utvikling av tilbud på øya.
Ermegaard aktivitetssenter har vært i drift i litt over et år. De tilbyr ungdommer som trenger ekstra
oppfølging i hverdagen, arbeidstrening og opplevelser på gård gjennom deltakelse i den daglige
driften, botrening med 24 timers tilsyn og en aktiv fritid gjennom deltakelse i aktiviteter i nærmiljøet.
Ermegaard aktivitetssenter er organisert som et AS og har foreløpig samarbeid med tre gardsbruk på
øya, en av dem er Jarle som har bare gjort god erfaring med de ungdommene han har hatt med på
gården. To ansatte arbeider ellers med prosjektet, Lise Bakke som har permisjon fra stilling som lærer
med bakgrunn i musikk og drama, og Frank Wiik Rendal med høyere utdanning inne IT og økonomi.
De leier lokaler sentralt på øya til botilbudet fra høst til sommer.
Bøndene som arbeider sammen med prosjektet tar imot 1-2 ungdommer i 5 timer per arbeidsdag og
får betalt 1250 kr dagen. Ellers blir ungdommene integrert i lokal samfunnet - bl.a. i idrettslag,
korpsmusikk, skytterlag, fisketurer og fjellturer. De har hittil hatt 4 ungdommer. En gutt har vært her i
ett og halvt år og gjort fremskritt på alle områder. En annen var her 3 dager i uken og har utviklet seg
svært positivt med hensyn til lesing og skriving. Enda to gutter har nå kommet til. De tre er blitt gode
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kamerater. Senteret organiserer også en hele ukes tilbud for ungdomskoleelever. De fikk delta i
mange av de praktiske aktiviteter som senteret kan tilby.
Senteret står likevel over for rekrutteringsutfordringer. Det er vanskelig å få andre kommuner til å
sende ungdommer hit. De vil bruke egne tilbud og institusjoner. Kommunen har støttet prosjektet så
langt, men finansielt må de snart stå på egne ben. Dette er et unikt tilbud som viser hvordan
lokalsamfunnet kan mobiliseres for å gi ungdommer et tilbud integrert med meningsfullt arbeid på en
måte enkelte familier har vanskelig for å klare. Vi håper at de byråkratiske barrierer kan overvinnes
slik at et prosjekt som har livets rett kan vokse og være et eksempel for flere lokal samfunn.
Vi ble tatt med på en rundtur på øya og fikk se den velstelte gården til Borghild og Jarle. Et melkebruk
med ca. 20 kyr i tillegg til kviger, okser og kalver har vært åstedet for prosjekter med skolen som ligger
500 meter fra gården. Småskoletrinnet har deltatt i melking og morgenstell, mens mellomtrinnet har
laget kornnek.

Meløy med Ermegaard Aktivitetssenteret er et unikt tilbud som viser hvordan lokalsamfunnet kan
mobiliseres for å gi ungdommer et tilbud integrert med meningsfullt arbeid på en måte enkelte familier har
vanskelig for å klare. Vi håper at byråkratiske barrièrer kan overvinnes slik at et prosjekt som har livets rett
kan vokse og være et eksempel for flere lokalsamfunn.

Beiarn
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Tre av fire deltakere på det første kurset i Nordland tok imot oss i Beiarn: Tore Berntsen, Britt- Hege
Kvalnes og Odd-Widar Jensen (Grethe Johansen, barnehage styrer var også med på kurset). I tillegg
hadde de bedt jordbruks - og kultursjef Ågot Eide med på samtalen. Samtalen finner sted ved stallen
hvor Tore og Britt Hege har 20 hester og aktivitet foregår rundt oss hele tiden. I tillegg til fulle jobber
andre steder i kommunen, holder Tore og Britt Hege stallen åpen for ridning 4 dager i uken og har i
snitt 12 ungdommer/barn hver dag. Nå i ferien er ferieklubben her en dag i uken. Eldre mennesker
kommer også hit fordi det er blitt et sted for å møte andre.
Skoleprosjektet som de begynte med under kurset har vokst. I år var mellomtrinnet (20 elever) med
på skogrydding, vedsjauing, transport med hest, bygging av sagkrakker og laging av mat. En hel
skoleuke ble brukt til dette. Tore fortalt hvordan lokal historie ble integrert i fortellinger for elevene
om stedsnavn, bl.a. hvordan bygda har utviklet seg, hvorfor kirken står der den står.
Odd Widar fortalte oss om det første året på videregående skole som kommunen laget for 6 år siden,
LOSA. De kombinerer et nettbasert opplegg for skolefag med praktisk arbeid i lokale bedrifter 4
dager i uken. De hadde hatt dårlig erfaring med å sende elevene vekk fra bygda i det første året.
Mange sluttet med utdanningen da. I både Troms og Nordland ligger frafallsprosenten på vgs på 50
%, mens i resten av landet ligger det på ca. 30 %. Siden de begynte med første året integrert med
praktisk arbeid har kun 1 elev falt fra. Odd Widar fortalte om en ansatt i elektrobransjen i Bodø, en
lærervenn i elektrofag i Bodø, som spurte hva det var med elevene fra Beiarn. I motsetning til de
andre elevene i faget, skilte elevene fra Beiarn seg ut med et selvstendig og aktivt grep i det praktiske
arbeidet. Dette burde bli en forskningsoppgave for høyskolen. Det viser bl.a. hvordan praktisk arbeid
kan gi ungdommer et bedre grunnlag for utdannelse.
Tore vil gjerne få permisjon for å prøve ut fulltidsdrift av stallen. Han har mange ideer for hvordan
dette kan bygges videre, men slik som jordbruks-/kultursjefen forklarte, vil ikke kommunen miste
gode medarbeider i deres nåværende stillinger!

Beiarn et lite samfunn som har grepet mulighet til å gi alle elever innsikt i livsgrunnlaget slik som det har
vært i Beiarn med utgangspunkt i tilbudet i stallen til Tore og Britt-Hege. De kan bli et lysende eksempel
for andre små kommuner.
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Ljønes ved Misvær

Eirin Bjune og hennes mann Reiulf Pedersen tok imot oss på gården som ligger ved Skjerstadfjorden,
ikke langt fra Saltstraumen. Gården er et småbruk som de nå har supplert med kjøp av et annet
småbruk like ovenfor gården. Driften er basert på sau, grønnsaker, noen høns. I tillegg finnes en hest,
høns og kaniner på gården. Jorden er under omlegging til økologisk drift. Det er god vekst på den
lette sandjorden. Begge to har også arbeid utenfor gården. Eirin deltok på det første kurset sammen
med Kolbjørn Alstad fra Skjærstad Oppvekstsenter.
Flere dyrkingsarealer er opparbeidet i tillegg til potet og gulrot nede på åkeren. En ny driftsbygning
for sau er kommet opp i det siste. Det er to stuer for bruk til pedagogisk formål. En er en gammel
røykovnsstue med gamle redskaper og en grue til røyking/matlaging. Den andre var tidligere et
stabbur. Her er det bord og god plass til bespisning og håndarbeidsoppgaver for små grupper. En
gammel smie er utstyrt med alle redskaper, men de har foreløpig ikke tatt den i bruk.
De har etablert samarbeid med 3 skoler i området (Misvær, Saltstraumen og Skjerstad), i tillegg til
barnehage og et bofellesskap for utviklingshemmede. “Aktiv hverdag” har også brukt gården til sitt
sommertilbud “Sommer sammen” for utviklingshemmede. Prisene for tjenestene er fastsatt til 450
kroner/timen når det med er en fra gården, 900 kr/timen for begge to. I tillegg kommer 10 kr/time
per person i leie. For tilretteleggings arbeid tar de 250 kr/timen. Skolene er her i 5 timer og betaler for
6.
I år har de hatt over 100.000 kr i inntekt fra pedagogisk virksomhet. Eirin ønsker å kunne være mer
hjemme og få inn så mye at de kunne leve ar det. Hennes man er utdannet teolog. Begge vurderer
lærerutdanning i naturbruk som er mulighet.
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Gården på Ljønes viser hvilke muligheter et småbruk har som et pedagogisk arena for både skoler,
barnehagen og omsorgssektoren. Etterspørselen etter tilbud fra gården er økende og de ser mange
muligheter både for utviklingen av gården og for sosialt-pedagogisk samarbeid.

Tverrlandet i Saltstrømmen

Her er et prosjekt på årets kurs Nord i Nordland som består av samarbeid mellom en lærer, en
sosionom/gartner ansatt på skolen og en reineier. Anne Marie Slettvoll tar imot oss ved deres vakre
Nordlandshus hvor de holder på å legge til rette for et eget prosjekt i retning av Grønn Omsorg.
Bolighuset er nesten ferdig restaurert og de har begynt på det store fjøset. Det er 5 mål tomt og Anne
Marie er utdannet gartner og er opptatt av å utvikle tomten som en frodig arbeidsarena. Hun har
startet med roser og stauder og også laget en liten hage med urter og sommerblomster.
Vi dro videre til anlegget ved Ersvika gård til Maria Hauge og familien. Maria er på ferie, men Annfinn
Pavall møtte oss i det området som er utformet til å gi elever en innføring i samiske levesett og kultur.
Vi så først innhegningen til reinsdyrene som gikk her i vinter, pyntet med reinsdyrgevir i alle hjørner.
I en annen innhegning går det 5-6 villsau. Da kom vi til skigarden og inngangen til arbeidsområdet og
lavvoen. I tillegg til lavvoen er det steinheller til steking av mat, bord, benker, bålplass,
vedhuggingsområdet. Overalt henger samiske objekter - fjær, knokler, dyrekranier, laget slik at de blir
små kunstverk.
Vi ble tatt imot av Annfinn i lavvoen og han fortalt oss om samisk skikk og bruk mens maten kokte
ferdig. Lavvoen er meget forseggjort og en stor opplevelse for oss å tre inn i. Stedet innbyr til
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ærbødighet og undring. Annfinn er også en fortellingens mester og vi ble dratt inn i en annen verden.
Vi ble servert reinsdyr suppe og “gakko” (samisk brød), i tillegg til kokt marg i knokler. Lavvoen er
innredet med samisk håndverk og bruksting valgt ut med hensyn til undervisningen og estetikk.
Alle klasser på skolen kommer hit og blir betatt av det Annfinn kan fortelle og det de får lov å gjøre. I
tillegg bruker Maria og Anne Marie dette området som arena for elever med spesielle behov. Mens
Maria og Anne Marie kan bruke av deres timer på skolen, har Annfinns arbeid hittil vært mest
ulønnet. Vi forstår ikke at det ikke skal finnes penger til å betale for et slikt opplegg som de fleste
skoler i Norge kan bare drømme om.

På Tverrlandet er det blitt bygget opp en arena for samisk kultur som skolen nyter godt av, både i for alle
elevene og for elever med spesielle behov. Tilbudets grundige forankring i samisk levesett og
kulturtradisjoner kan være til inspirasjon for mange skoler når det gjelder å imøtekomme læreplanens krav
om læring om og med den samiske kulturen. Slike tiltak må støttes! Man kan ikke regne med at slike senter
bygges opp av ildsjeler andre stede uten at formidlingssarbeidet betales for.

Kjerringøy

På søndag formiddag kunne vi ta turen ut til Kjerringøy hvor Astrid Tove Olsen og Oddbjørn nylig
har åpnet “Markens Grøde”, en butikk, ysteri, bakeri med steinovn og kafe. Deres økologiske gård
ligger rett over veien bak kirken og like ved det gamle handelsstedet. Vi kunne raskt bekrefte at
bakevarene holder mål og hadde glede av brødene og ostene som vi kjøpte i flere dager etterpå. De
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regner med at ysteriet kan bruke deres melkekvote på gården og gi plass til noe utvidelse. Vi ser frem
til å smake flere av produktene.
Astrid tok tid fra bakingen for å vise oss den lille skolehagen som de har startet med elevene som en
del av årets prosjekt. Sammen med Elisabeth Søfting, lærer på skolen, ville de få samarbeidet mellom
gården og skolen i system. Skolehagen ligger i umiddelbar nærhet av skolen, som fra før av har en
bær- og rabarbrahage. Skolen har samarbeidet med Kjerringøy gard i mange år. Her er store
muligheter for å utvide hagen og lage elevbedrift i forbindelse med butikken og kafeen. De har fått
innvilget penger til et drivhus, men pga arbeidspresset i forbindelse med bygging og åpning av
butikken for to uker siden, har de ikke fått drivhuset på plass ennå. Skolen, skolehagen, «Markens
Grøde» og gården ligger i gangavstand fra hverandre og fra 2. samling husker vi elevbedriften
«Kjerringøy kidz», som viste flatbrød- og klappekakebaking i lokalene til det gamle handelsstedet og
matlaging på bål ved elva. Til høsten skal elevene bake 100 brød i steinovnen til et
solidaritetsprosjekt.

På Kjerringøya hersker en optimistisk stemning og de vi har truffet er stolte av øya og historien.
Barnetallet er økende. Med butikk/kafé/bakeri like ved skolen, har gården mangfoldige muligheter å
integrere elevene, ikke minst som unge entreprenører! Det er ingen tvil om at dette er et prosjekt med livets
rett!

Fauske
Vi fikk ikke treffe Lars Bjøness i Fauske som deltok i kurs 1 i Nordland sammen med Birte
Lykkegaard, lærer og gardbruker, men vi vet at siden han i fjor begynte med å ta imot ungdommer
som trenger noe annet enn skolen kan tilby,har han bygget ut fasiliteter for å ta imot mennesker i
skole- eller arbeidstilbud og har fått innvilget 3 plasser i Nav prosjektet Viljen Viser Vei. Det går
fremover! Vi har vært her under utbygging og gleder oss å se det ferdige bygget ved en annen
anledning.
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Engeløy

Ketil Erdal og Eva Hanssen har en gård på Våg på nordsiden av Engeløy. Vi møtte dem og deres 3
barn mellom 4 og 10 år på gårdstunet søndag kveld. Eva har 80 % lærerstilling på skolen med 90
elever, mens Ketil driver melkebruk i et område hvor det er flere yngre bønder som har tro på
fremtiden. Vi gikk noen meter mot låven og til den gamle steinsmien som ble bygget av Ketils oldefar.
Her blir elevene tatt imot. Det er bål i midten, og benker og bord i tre og stein. Det er vakkert og
forseggjort og det henger mange gamle redskaper og kokekar fra taket. Her lager elevene mat og kan
komme for å varme seg. Vi får servert en nydelig suppe med rundstykker til.
Eva viste oss rundt i hagen på 5 mål! Det ble
anlagt av en bror til bestefaren som døde før han
fikk realisert alle planer, men enda står det et rikt
utvalg av vekster som er et sjeldent syn i
Nordland: Gullregn, blodbøk, ask, lønn,
utenlandske grantrær, kapriol, eik lind bl.a. Det
er også lange ranker med bærbusker og mange
senger med prydstauder som ridderspor strødd
gjennom parken.
Midt i parken er en runding med en liten

22

skolehage med salat, krydder, sukkererter,
rødbeter og sommerblomster - velstelt og like
vakkert som alt omkring.
Parken er en vakker ramme for deres
Nordlandshus. Vi er inn i den store kjelleren,
hvor elevene henter poteter, og nede i
åttringsnaustet hvor det står flere båter. Fiskerbonden var regelen her også før i tiden. (Vi fikk
også en herlig fisketur ute på fjorden og et
nordnorsk fiskemåltid midt på natten!)

De har sendt inn en søknad om støtte til et prosjekt hvor en gruppe på 10 elever skal være på gården
en dag i uken, men de hadde ikke fått svar enda. De har bedt om bare 500 kr/ dag, men da er det
regnet med at Eva pluss to lærere til er med elevene. Eva er utdannet biolog og har også
naturforvaltning fra Bø i Telemark. Ketil vil bygge opp mye ved gården og foreløpig er det å ha elever
noe som tar tid fra andre prosjekter. Eva vil gjerne ha mer av sin stilling hjemme. Hun er spesielt
opptatt av lesing, skriving og regneoppgaver i forbindelse med gårdsbesøk og ser at det arbeidet som
elevene gjør på gården kan gi viktig støtte til læringsprosessen. I tillegg kommer naturforvaltning og
muligheter for å undervise i miljøfag som ligger hennes hjerte nært.

Gården på Engeløy imponerer oss med deres satsning på å ivareta de store verdiene i bygninger og hager
som Kjetil og Eva har overtatt. Det er ingen tvil om at de har mye å tilby skolen og at Eva har en arena
hjemme hvor basis-fagene kan dra nytte av et bredt erfaringsgrunnlag. Vi håper at skolen innser verdien av
dette og at gården i økende grad blir en arena som lokalsamfunnet er med å ta vare på.

Finnøy/Hamarøy
Ann Merethe Jensen fra Øverås Gård var
med på første kurset sammen med lærer
Andrine Øvervoll Eivik, og to av oss har vært
så heldige at vi har vært på besøk en gang
tidligere. Sammen med Helge Nilsen har de
et melkebruk, dessuten hester og høner, barn
og aktiviteter til enhver tid. En skokk av barn
leker på gårdsplassen når vi kommer.
Deres to fosterjenter i tillegg til nabobarna er
et vitnesbyrd om at det bor flere og flere
barnefamilier her ute - og uten asfaltert vei.
Andrine er nå også gardbruker, men vi fikk
ikke tid til å besøke henne i denne omgang.
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De har mye nytt på gang. De bygger et hus med oppholdsrom, toalett, et lite soverom og garderobe
like ved deres hus. De har hatt to voksne i arbeid, en på VTA - Varig Tilpasset Arbeid - og de tror at
det blir en på VVV - Viljen Viser Vei. Dette blir et oppholdssted og når det er behov, også
overnattingssted for disse menneskene. I tillegg har de avlastning for en jente på 15 en helg i
måneden og noen ganger en gutt på 10 år.
Ellers har de hatt et laftekurs på gården og alle bjelker til en gårdsbutikk ligger klar til oppsetting. Ann
Merethe har allerede kontaktet naboene med tilbud om salgsmuligheter i butikken. Det blir servering
av kaffe og noe til. Det planlegges at butikken skal være ferdig i løpet av vinteren.
Siden vi var her sist, har de sammen med elevene på småskoletrinnet laget en utendørs bålplass med
benker, seleplass for hesten og en ovn for å røyke laks. De har planer om å anlegge en rund paddock
med bruk av en mære fra oppdrettsnæringen. Skolehagen ligger fint til og elevene har fått hjelp til å
sette opp et gjerde omkring hagen. Det blir også et drivhus inntil veggen på maskinhallen. Elevene
bruker det gamle gårdshuset nedenfor skolehagen som deres oppholdssted. Kan man ha det bedre?
Den 17. august skal det være Åpen Gård på Øverås - en dag som skal avsluttes med bryllup for disse
to som har bodd i lag i 17 år!

Øverås Gård på Finnøy er et sted under rask og kontinuerlig utvikling. Skolen har småskoletrinnet
på gården hver 14 dag hele året. De har kommet mange skritt videre med skolehagen og anlegg for
bruk av elevene. Samtidig skjer det mange andre ting – butikk, ridebane, voksen arbeidstrening,
avlastning osv. – som kan berike gården som en arena for sosialt/pedagogisk arbeid.

Ballangen
I Ballangen er det to deltagere på årets kurs i
nord: Marit Liengen kommer fra Storeslett
Gård, er utdannet agronom og arbeider ved
landbrukskontoret i Narvik i Narvik; Anita
Warem Pettersen er lærer på skolen i Ballangen,
men bor også på et sauebruk som er interessert i
pedagogisk arbeid. Irina og Odd Jarle var på
besøk for å se på prosjektet deres.
På kurset er Marit «bonden» og Anita «lærer».
Vi besøker først gården hvor skolehagen er
anlagt i prosjektet. Vi blir tatt i mot av Anita,
Marit, hennes mann Gudmund og hans
tvillingsbror Sverre. Gården ligger vakkert til i et
velstelt kulturlandskap, hvor nærmeste nabo er
et stort gartneri, drevet av en nevø av tvillingene.
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Vi blir vist rund. Stopper litt opp ved hønene og selvsagt ved skolehagen.
Skolehagen er anlagt i kasser (1,5 x 3 m), som elevene har snekret selv. I bunnen er det festet svart
armert plast, slik at ugress som måtte finnes i jorden ikke kan komme opp. Elevene har fylt kassene
med kompostjord. Som gjødsling står en tønne med brenneselvann i sola. Marit er lei seg, fordi noe
av grønnkålen døde (sannsynligvis er kålflua synderen). Vi så også potethagen og gulrotland. Marit
fortalte at de ikke eide all jorda hvor elevhagen lå, men at de fikk lov å ha den der.
Bøndene har litt erfaring med å ha ungdommer sammen med seg på gården, men er ikke vant til å
tilby slike tjenester. De var klare på at de ville takke ja til å ha en ny ungdom sammen med seg, hvis de
blir spurt. Hittil har de tatt en symbolsk betaling for arbeidet..
Før vi avsluttet besøket med jordbær og kaffe, så vi biene på gården og bærebårene elevene har
snekret.
Hos Anita ble vi bedt på nydelig middag og en liten omvisning av gården. Eiendomsforholdene er
preget av at mye er oppstykket og her er det ikke så lett å lage hage på naboens markflekk. Anita og
mannen jobber begge utenfor gården, hun på skolen og han som baker. De har 60 vinterfôrede sauer
og føler at det hadde vært fint hvis mannen kunne jobbe på gården. Mens vi spiste antydet han at han
godt kunne tenke seg et samarbeid med NAV for å gi et tilbud til voksne, men at det ikke er lett å få til
for øyeblikket.

I Ballangen er et prosjekt i gang mellom skole og gård hvor fokuset er på skolehagen. Gården er i full drift
med melkeproduksjon og de er interessert i å integrere pedagogiske tiltak med den nåværende drifta.
Læreren i prosjektet har også en gård med sauedrift og de kan også tenke seg pedagogisk arbeid i fremtiden.
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Andøy – Bø

På Andøy i Vesterålen er det to gårder som deltok i det første kurset. I Bø, på yttersiden av Andøya, er
vi først på Nordtun Gård. Stig Helge og May Johannessen driver et melkebruk med ca. 20 årskyr
supplert med lamaer, høns, gjess og flere smådyr i løpet av sommersesongen. Gården har vært i Stigs
familie siden 1865. May arbeider i en 80 % stilling som pedagogisk veileder for kommunen.
Siden vi var her i fjor, har de åpnet en gårdsbutikk med ysteri. Foreløpig er det kun ferske oster, men
ysteriet kommer snart i drift. De har tatt inn produkter fra andre små produsenter i Nord og har et
utvalg av produkter som er spesielt av interesse for turister som oss!
I fjor hadde de et prosjekt med skolen, men det var vanskelig å få skolen til å betale for et opplegg.
Skolen vil beholde ressursene innenfor deres fire vegger. Stig har tidligere hatt skoleelever som
trenger avveksling på gården uten betaling, men nå sier han nei. Han mener at barnevernet er mye
mer profesjonell i forhold til både møter og betaling. De har 4 barn på avlastning. Tre barnehager
kommer hit, en av dem 3 ganger hvert år. En ungdom fra 1. vgs har jobbet to dager i uken gjennom
tiltak på NAV og de betalte 500kr/dagen. Det er også et initiativ fra foreldre i Andenes som tar barna
sine med hit til gården iblant.
Vårslepp og høstslepp er arrangementer som gårder har to ganger hvert år. Andre småprodusenter
kommer med varene sine, det er leker og trylling og en smed som viser sitt håndverk. De tar
inngangspenger på 20 kroner og det har vært 400-500 mennesker innom på en dag. 10. klasse på
skolen har hjulpet med å bygge opp tunet, drive kafé osv. og får en del av inntekten.
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Bø ved Nordtun Gård er i sterk utvikling siden vi var her for et år siden. Butikken står ferdig og
produksjon av harde oster starter også snart. Lokale arrangementer er gjort i samarbeid med skolen, og
gården er godt kjent i nærmiljøet. På tross av et vellykket prosjekt i fjor, vil ikke skolen bruke midler utenfor
“klasserommet”. Men barnevernet og barnehagene har innsett at tilbudet dekker behov de har. NAV er
allerede inne og det er muligheter for flere plasser for arbeidstrening.

Andøy - Nøss

Bygda Nøss ligger litt lengre nord hvor Lise og Ivar Isaksen bor på Della Gård med deres fire barn. De
driver i hovedsak med sau (ca. 200 vinterfôret) men har også høns, kaniner og hunder. I nabobygda
har de tilgang til hest. Lise deltok i det første kurset, sammen med Stig Helge Johannessen og Sissel
Haraldsvikk Johnsen, Risøyhaven skole.
8 barn møtte oss i døren. De tar imot inntil 7 avlastningsbarn om sommeren og når vi kom så det ut
til å være fullt hus. Lise fortalte at det ble 104 døgn i løpet av juli og at de ellers har 300-400 i løpet av
året. De er medlemmer av Gårdsopplevelser som fastsetter priser og sender fakturer på vegne av
gårdene for de avlastningsdøgn som de har hatt. Det fungerer bra og gjør det lett å bruke. De holder
på å renovere et annet hus i bygda for å utvide virksomheten - Emilhuset. De tenker på et tilbud til
psykiske utviklingshemmede, eldre, muligens rusmisbrukere.
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Ivar har også torskekvote og han forteller at han hadde en narkoman som var med på fisket i vinter.
Men han sprakk og kom tilbake senere og ville starte igjen. Det var ingen betaling og krevde en
innsats. Ivar takket nei. Hvis han hadde fått betalt for det arbeidet og vedkommende kunne bo der,
ville Ivar gått inn for det.
Vi diskuterte andre muligheter. Det kommer 500 flyktninger til Andenes. Det er relativt dårlig
bussforbindelser, men mellom bussen på formiddagen og ettermiddagen kunne det vært tid til en
kort arbeidsdag. De arbeider videre med mulighetene.

Nøss ved Della Gård har mange barn i løpet av året gjennom Gårdsopplevelser i Nordland. De
fremhever hvor stor betydning denne organisasjon har for å kunne arbeide med avlastning. Når det gjelder
tilbud til andre, vil begge to fortsette å være åpen for de sosial-pedagogiske behov som finnes på Andøy,
både når det gjelder å bruk gården og også i forhold til arbeid på fiskeskøyten.

Myre

Nymoen Gård er hjem til Stein Kyrre og Karin Nilsen. Gården ligger i en liten bygd på Gisløy i
Vesterålen. Gården deres er den eneste ennå i drift. De har 7 melkekyr og en kvote på 45 t. På de 20
nedlagte brukene i bygda er det rikelig med slåttmark og Stein Kyrre selger overskuddet. Faren hans
er med i fjøset og har levd som fisker-bonde i sin egen yrkestid.
Karin tok lærerutdanning for noen år tilbake og er ansatt i skolen med 200 elever. Hun har hatt sin
egen klasse med 18 elever på 2. trinnet med på gården i prosjektet. Skolen er positiv til det arbeidet
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som har blitt gjort, men det har vært et gratis tilbud i år. Hun fortsetter med stillingen til neste år, men
de ønsker å lage en arbeidsplass hjemme i det sosiale/pedagogiske arbeid rundt gården.
De viste oss hagen, drivhus og redskapsbu som står på et lunt sted bak fjøset med skråning mot sør.
Alt er inngjerdet og er både solid og vakkert gjort. Like ved med utsikten over havet og den lange
hvite sandstranden er det laget bålplass med benker. Alt ligger til rette for videre arbeid.
De fortalte at Karin har forsøkt å få Stein Kyrre med på dette i flere år. Han fikk først tro på sine egne
pedagogiske evner etter elevenes andre besøk. Han sier at han har hatt stor glede av deres besøk på
gården. De vurderer tilbud til elever generelt, tilbud til elever med spesielle behov, ungdommer,
innvandrer (Karin har norsk 2 undervisning med innvandrer) og arbeidstrening gjennom Nav. Alt er
interessant for dem. Karin har forankring i kommunepolitikken og er rimelig sikker på at deres tilbud
er av interesse. Først må de selv bestemmer seg hvor hva de vil satse på. Sønnen på 11 år som ennå er
hjemme er så stolt av gården at han ber om permisjon for å være med når elevene kommer. Her står
neste generasjon allerede engasjert i en gård med et sosialt produkt!

Nymoen Gård på Myre i Vesterålen har de satset på å gi elevene på 2. trinnet en egen hage og
samlingsplass på gården. Det som er bygd opp i løpet av året tilsier at nåværende tilbud bare er en
begynnelse. De er åpne for mange forskjellige typer oppdrag, men med lærerutdanning er det mulig å få
arbeidsplasser hjemme knyttet til tjenester på gården. Her blir det mye flott!

Sandsletta
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Vi ankommer Sandsletta rimelig sent om kvelden, men Anne Hansen og Roy-Inge Eilertsen stiller
opp og lager et gourmetmåltid til oss likevel. Neste morgen så vi en del av deres livsverk som er med i
prosjekt på kurs Nordland Nord.
Anne, Roy og Roys bror har laget et AS som eier tre gårder i bygda: Roys heimgard hvor fire hester
står, gården hvor Anne og Roy bor og gården hvor de driver det pedagogiske prosjektet. På det sist
nevnte holder de på med oppussing av et hus som kan brukes eller leies ut til forskjellige formål. Det
neste bygget blir fjøset hvor det står bare en grunnmur og låvebro igjen. De vil ha hestene samlet med
de andre dyrene slik at man ikke må krysse veien. Her finnes det et forseggjort hønsehus og gård med
litt av hvert av fjærkre. Villsauene ser vi (og hører vi) i det fjerne og selskapsgrisene ser ut til å ha det
bra. Gården er på ca. 100 mål.
Anne har hatt småtrinnet her en gang i uken. Hun er ansatt som lærer på skolen og opplegget er ikke
kostet skolen noe. Det er en annen skole like langt i den motsatte retningen, men det er foreløpig ikke
kontakt med denne. De er spesielt interessert i å synliggjøre fisker-bondens liv og har uendelig med
ideer for elevaktiviteter. De har også søkt om VVV plasser, men en vernet bedrift kapret plassene som
var ment å gå til Grønn Omsorg.

På Sandsletta er det sterk satsing på å bygge opp et gårdsmiljø som kan være både for skoleelever og
arbeidstiltak. Dyrene er på plass og oppussing av hovedhuset er nesten ferdig. Elevene er der en dag hele
året, men det er foreløpig, seinere er ønsket å flytte arbeidsplassen fra skolen til gården. I mellomtid
mangler ikke ideer og tiltakslyst her på gården!

Bøstad/Unstad
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Gården til Marielle Vink-Da Roos og hennes man Hugo ligger ikke mange kilometer fra hovedveien
og fra Vikingmuseet på Borg. De driver med økologisk geitemelk og osteproduksjon. De har et ysteri
med flere sorter av hvite modningsoster og fetaost. Gårdsbutikken og ysteriet ligger i bunnetasje av
deres egen bolig. Ved siden av er et eget hus hvor en praktikant fra Tyskland bor nå.
De har fått mye anerkjennelse for deres arbeid. Skolen er noen få kilometer vekk. De har deres egne
barn på skolen og skolebarna har vært flere ganger på besøk. Med campingplass i nærheten det er
også mulig å tenke på kurs og sommerstevner som bringer liv og folk til gården.
Mange omstendigheter har gjort at skoleprosjektet ennå venter på å bli realisert. Her ligger alt til rette
for videre utvikling.

Gården på Unstad har mange muligheter for å utvikle sosial-pedagogiske prosjekter og tilbud til turister.
Ysteri og butikken trekker besøkende, skolen er interessert i samarbeid og det er ikke langt til en populær
campingplass. Det blir spennende å se hvordan prosjektet utvikles videre.

Ballstad
Per Christian Waalkes og Elin Kristoffersen har nylig
tatt over hennes heimgård i Ballstad. De har drevet
økologisk melkebruk med kyr i Saltdal i noen år, men
bestemte seg for å satse på et gårdsbruk med en større
sosial profil på Ballstad. Gården er et småbruk med 35
mål skog og innmark som drives økologisk. Bestefaren
til Elin vokste opp på gården og var snekker, det var 3
kyr, noe sau og fiskeoppkjøp som den generasjon levde
av.
Siden vi var der i januar har mye skjedd. De har
opparbeidet en hage og satt opp drivhus. Det er bygget
et hønsehus og kaninbur. Gårdsbutikken har fått et enda
bedre utvalg av produkter fra småprodusenter i
Nordland, det bakes brød i steinovn som selges flere
steder på bestilling. De har fått tre geiter og en kvigekalv.
I tillegg til alt dette har de satt i stand en rorbu for ca. 15
gjester. Dette gir muligheter for kurs og rekreasjon for
deres kontakter. Deres nære planer innebærer bikuber,
istandsetting av låve for “brevduer”, oppholdsrom og
snekkerrom med mange museale gjenstander.
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Oppdragene har kommet på løpende bånd. De får nå 3 plasser i VVV, de har avlastning fra barnevern
- en 1 åring og en 16 åring som er der en måned i sommer og hver 3. helg, en 4. klassing kommer
gjennom sosialetaten til en alternativ skolearena, og de har et fosterbarn. De samarbeider med
Gårdsopplevelser Nord som har satt priser og sender fakturaer.
Til vårt spørsmål om hvordan de er kommet så langt på så kort tid svarer Elin at de har tatt kontakt
med barnevern, sosialetaten, forsøksringen osv ett år i forveien og fortalt om deres planer. I tillegg har
Per Christian tatt Utefag 1 i Bodø (HIBO). Her er skolen foreløpig bare innom gjennom
barnevernet, men hvem vet hva det blir neste gang vi treffes!

Ballstad er et prosjekt i enorm rask utvikling! I løpet av et år har de bygd, skaffet dyr, åpnet butikk, baker
brød, anlagt hage med drivhus, renovert en rorbu, har avtaler med NAV, barnevern og sosialkontor! De
har klart å skape to arbeidsplasser hjemme på et lite småbruk og det er herlig å se prosjektet blomstrer!

Gravdal

Nest siste stopp var i Gravdal på gården til Nille Glæsel. Anne Kirsti Larssen som er læreren i
prosjektet, kom også til møtet. Sammen tok vi en tur til “skolehagelandet” på gården og så hvordan
pionerarbeidet så ut. Den påbegynte skolehagen ligger på en syd vendt skråning inntil en bjørkeskog
med sti over til skolen. Elevene sådde hestebønner litt for tidlig i klasserommet, men det ga prosjektet
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en frodig start som alle la merke til. I juni satte de poteter etter en metode utviklet for gjenvinning av
ny land. Først ble marken dekket med våt avispapir, dyregjødsel (sauetalle) og tang. Så ble potetene
satt med spett og nye hestebønner ble sådd mellom potetene. Det var kommet godt opp og de gledet
seg allerede til en høstefest med barna når de tar opp potetene.
Nille har tatt initiativ til å bruke gården på 67 mål til en økologisk landsby. Planene er ute til høring.
Det kan være et lite bidrag til åpen kommunikasjon at barna får en skolehage der og avstanden til
bygda blir mindre. Det så i alle fall vakkert ut og vi gleder oss til fortsettelsen.

Gravdal er stedet hvor skolen og gården har begynt på en skolehage som kan bli en fast arena for læring
utendørs. Gården er i planleggingsfasen for å få etablert en økologisk landsby. En skolehage på gården er et
fint bidrag for å åpne gården mot bygda.

Kabelvåg
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Vi fikk et kort besøk i Kabelvåg hvor lærer Rita Lied har et skolehageprosjekt med både barnehage og
skole i Vågen økologisk besøkshagen ved utkant av byen. Rita var på sommerferie, men Judith van
Koesveld viste oss rundt og vi fikk se de frodige sengene til både barnehagen og skolen. Besøkshagen
er en frodig og vakker ramme hvor flere aktører bruker hagen som arena. Her har skolen mulighet til
samarbeid med flere på et sted som bærer preg av lang og omsorgsfull pleie.

Kabelvåg har en hage hvor skole og barnehage kan trekke fordeler av å være integrert i en levende
hagemiljø som er et møtested i lokalsamfunn. Barna får se voksne i arbeid og oppleve en vakker og
produktiv hageanlegg.

Vestbygd ved Lødingen

Den siste kvelden kom vi tilbake til
Irina og Jørgen Hestens gård, Solstad.
Irina var med på første kurset og er blitt
veileder på kurs Nord i år. De har 5
hester, 30 vinterfôret sau, et stort utvalg
av fjærkre og kaniner, og både
kjøkkenhage og potetland, og 4 barn.
Gården slår ca. 100 dekar og får akkurat
nok til dyrene.
Den siste kvelden kom vi tilbake til
Irina og Jørgen Hestens gård, Solstad.
Irina var med på første kurset og er blitt
veileder på kurs Nord i år. De har 5
hester, 30 vinterfôret sau, et stort utvalg
av fjærkre og kaniner, og både
kjøkkenhage og potetland, og 4 barn.
Gården slår ca. 100 dekar og får akkurat
nok til dyrene.

Irina er fortsatt ansatt ved Vestbygd skole, men hun arbeider hjemme. I fjor hadde hun et prosjekt for
elever ved barneskolen i tillegg til elever med spesielle behov. Takket være 5 plasser i VVV gjennom
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Nav kan både Irina og Jørgen arbeide hjemme i år. Irina har 60 % av sin stilling knyttet til elever som
trenger et tilbud på videregående og 20 % fra Nav. På formannskapsmøte 21.08.08 la Irina fram
hvordan de jobber på gården og at både tilbyder (Irina og Jørgen) og brukene har behov for
forutsigbarhet. Politikerne var veldig positiv til tilbudet på gården og ga administrasjonene i oppdrag
å utarbeide flere alternativer, hvordan et samarbeid mellom Solstad, Irina som kommunalt ansatt og
kommunen kan se ut.
Støtte fra både Innovasjon Norge og stiftelsen Hest og Helse har gjort det mulig at de har fått bygget
lokaler i annen etasje over fjøset. I tillegg har de fått gjort de nødvendige reparasjonene på sjarken slik
at Jørgen i fisker-bondens yrke kan også ta noen med seg ut på fiske.
Det er meget gode tilbakemeldinger fra Nav. De mennesker som kommer til gården, kommer seg opp
om morgenen, melder fra når de ikke kommer, er de i gang med å søke leilighet osv.! Det er mange
lovord om Irina og Jørgens innsats.

I Lødingen ble tilbudet på Solstad allerede lansert for 11 år siden. Her satses det ikke bare på
landbruket, men på tradisjonen som fiskerbonde, «Inn på tunet – ut på havet». Prosjektet «Grønn
omsorg og kunnskapsformidling» og kurset «Gården som pedagogisk ressurs» ga Irina og Jørgen
nødvendig drahjelp. Nå håper de på å komme over i neste fase, fra etablering til å være en seriøs tilbyder
med forutsigbare avtaler.
Irina er veileder på kurs 3 i nordre Nordland.

Refleksjoner
Etter sommerens besøk har vi skrevet litt om alle prosjekter sendt vår oppsummeringer til
bøndene som fikk anledning til å tilføye og korrigere. Deretter er refleksjonene gjort sammen
med Erling Krogh, UMB, som er fagansvarlig som kursene “Gården som pedagogisk ressurs”
og med Ellen Schjølberg som har vært prosjektansvarlig i Nordland. I følgende presenterer vi
refleksjonene og tankene om veien videre for arbeidet i Nordland.
Nordland er et fylke med store geografiske avstander – noe vi fikk erfare på vår tur mellom de mange
prosjektene! Det er derfor en utfordring å legge til rette for samarbeid og kommunikasjon på tvers av
prosjektene. Vi har lært mye på turen vi ble etter hvert også budbærere. Jo flere prosjekter vi besøkte,
jo bedre var vi i stand til å formidle relevante erfaringer videre.
Lokal forankring
Alle prosjektene er karakterisert av lokal forankring. Gårdens og stedets muligheter er utgangspunkt
for både pedagogiske prosjekter og utvikling av andre og nye næringer. Tilbudet til skoleelever
generelt er ikke så godt utviklet og økonomisk forankret som tilbud til barnevernsbarn eller elever
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med spesielle behov og til arbeidstiltak. Tilbud til elever i ordinær skole må det fokuseres mer på
siden disse fungerer som døråpner, ansikt utad og markedsføring av landbruket. Når barna i
lokalsamfunnet kommer til gården for å på andre måter enn i klasserommet, får mor og far,
besteforeldre, tanter og onkler, kort sagt, alle i nærmiljøet vite om gården og dens mange ressurser.
Bonden kommer ut av en isolert situasjon, og folk blir nysgjerrige på gården og de
tjenestene/produktene gården kan tilby. Slik sett er prosjekter med de lokale skolene for alle barn
viktig for å åpne gården for nærmiljøet, også i fasen før de har etablert faste avtaler. Dette er
grunnlaget for videre finansiell forankring av tilbudet i lokalsamfunn og kommunen og andre
samarbeidspartnere.
Gårdsopplevelser i Nordland har gitt et viktig bidrag til å gjøre gårdene og deres ressurser kjent for
barnevernet og foreldre. De har fastsatt priser som alle kan leve med og hjelper bonden med
fakturering og oppdrag. Andre fylker har mye å lære av denne organiseringen.
Ungt entreprenørskap (UE)
I Nordland er det satset betydelige ressurser på utvikling av entreprenørskapsprosjekter i skolen.
Etterutdanningskurset Gården som pedagogisk ressurs har arbeidet tett med UE, og vi ser at skolene
har store fordeler av å være knyttet til et gård-skoleprosjekt. Elevene blir motiverte når de ser deres
produkter når fram til mennesker som ønsker disse produktene. Likedan, kan gårdenes ressurser gi
viktige bidrag til entreprenørskap basert på lokale ressurser og historisk bruk av ressursene. Gården er
steder hvor kunnskap, tradisjoner og erfaringsbaserte ferdigheter i forhold til lokale ressurser er
ivaretatt, og disse kunnskapene, tradisjonene og ferdighetene kan revitaliseres og forankres i nye
generasjoner i UE- prosjekter.
Av spesiell interesse i de nordlige fylkene er kombinasjon av jordbruk og fiske som har dannet
grunnlaget for næring gjennom alle tider. Fiskerbonden er i ferd med å bli usynlig for dagens
ungdom, og denne yrkeskombinasjonen kan bli levendegjort og vitalisert for elevene gjennom
prosjektene mellom gård/skole og fiskebruk/skole. Ikke kulturminnevern, men levende kulturvern og
utvikling av ny entreprenørskapsånd i en yngre generasjon er en kobling som er skreddersydd for å
følge opp mål i læreplanen og sikre identitet og livskraft i distriktene.
Spesielt elever som har vanskelig for å trives i skolens hverdag har nyt godt av økter på gården hvor de
få være med å utvikle noe som trenges og er etterspurt av andre. Mat og måltider produsert fra start til
det kommer på bordet er en type oppgave som passer for de fleste. Mestringsopplevelser og selvtillit
er viktige bieffekter av gårdsarbeid og ungt entreprenørskap. For alle elever er de konkrete
erfaringene ved å arbeide med jord med på å se sammenhengen i grunnleggende livsprosesser, og det
vekker økologisk bevissthet og ansvarsfølelse. Samtidig stimuleres elevenes tro på at de gjennom sine
handlinger kan gjøre noe med de store utfordringene i vår tid – klimakrise, matmangel og matkvalitet.
Utfordringer
Utfordringene står i kø når vi løfter blikket fra den betraktelige pionerinnsatsen som har blitt utført
gjennom to år med kurs i “Gården som pedagogisk ressurs”. Det første er å få til langsiktighet og
forutsigbarhet i avtaler og økonomi. I et kortere tidsrom kan bøndene kanskje klare seg med stort
engasjement og blomsterbuketter som takk. Men skal samarbeidet mellom gård og skole få langsiktig
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effekt for bonden og for lokalsamfunnet, må avtaler over flere år inngås og bonden må få en anstendig
lønn for arbeidet sitt. I Nordland er det flere prosjekter hvor en i husholdet på gården har
lærerutdannelse. Det viser seg både i Nordland og i landet for øvrig at lærersertifisering er en
innfallsport til langsiktige avtaler og tilfredsstillende betaling. Dette gjelder både for undervisning for
alle elever og for elever med spesielle behov (se f.eks. Korgen og Sundøy). Det er for eksempel mulig
for bønder med tilfredsstillende landbruksutdannelse og landbrukspraksis å ta lærerutdannelse på
UMB som naturbrukslærere i en modulbasert utdanning på deltid over to år. Det er stadig flere
bønder som velger dette for å få et solid grunnlag for samarbeidet med skolen. Om denne
utdannelsen ville bidra til at bøndene også får oppdrag gjennom barnevern, NAV og helsesektoren er
uklart, men erfaringen er at bønder med lærersertifisering raskt bygger opp et årsverk med et bredt
spekter av tilbud fra gården.
Det er også en utfordring å finne organiseringsmåter som fører til at prosjektene kan samarbeide med
hverandre, lære av hverandres prosjekter og støtte hverandre i en videre utvikling. Koblinger mellom
skole-, arbeids- og barnevernssektorene med landbruk har allerede funnet sted i mange prosjekter,
men en mer systematisk plan for samarbeid ville styrke utvikling av nye prosjekter og dermed lokal
bærekraft. Det er også enkelte tilfeller hvor helsesektoren er med i samarbeidet. Vi har erfart andre
steder i landet at helsesektoren har et stort behov og ressurser til samarbeid. Et kurs og prosjekt i
fylkets regi for å inkludere helsesektoren ville kunne åpne opp for mange nye muligheter.

Veien videre
Vi har sett at det har vært en rask og omfattende utvikling i de fleste prosjekter som har blitt katalysert
gjennom kurset “gården som pedagogisk ressurs ”. Disse prosjektene har til dels allerede blitt fyrtårn
for lokal bærekraft i sine nærmiljøer. Det gir nytt håp for bosetting når barna blir knyttet til de lokale
ressursene og opplever gleden av å skape noe i forbindelse med lokale tradisjoner og framtidsrettet
videreutvikling. Vi tror at Nordland vil tjene på å tilby flere kurs, spesielt med hensyn til kobling
mellom flere etater, for å få enda flere nyetableringer som kan gi et livsgrunnlag til flere.
Sett under ett viser kartet over prosjekter at det på kort tid er etablert en imponerende bredde av
lokale fyrtårn for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling i fylket. Fylkets utstrekning fører til at det er
vanskelig å få et samlet bilde av det livskraftige entreprenørskap fra en lang rekke ildsjeler. Denne
rapporten gir et bidrag til samlet innblikk. Nordland har et unikt ressursgrunnlag for naturbruk, et
særpreget kystlandskap og lange tradisjoner for naturbruk med jordbruk, fiske og reindrift. I dagens
samfunn er det et stadig økende behov for å forstå grunnleggende sammenhenger og å bygge en
autentisk ramme for identitetsutvikling. Gjennom prosjektene skapes bro mellom naturbruk og
entreprenørskap/innovasjon i den oppvoksende generasjon. Det bør være av overordnet prioritet å ta
vare på de sårbare mulighetene for utvikling av livskraftige lokalsamfunn som er initiert gjennom
Gården som pedagogisk ressurs koblet med Ungt Entreprenørskap. Skikkelig avlønning, langsiktige
avtaler, kompetent veiledning og tilrettelegging for samarbeid er viktige framtidsoppgaver.
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Deltager på kursene som ikke er nevnt i rapporten:
Hege Albriktsen, lærer og gardbruker, Steigen
Finn Arne Almås, Bodvin 4H
Svein Ivar og Margareth Hammerset, gardbruker, Hadsel, Vesterålen
Karen Margrethe Haug, Selsøyvik skole
Trine Holmen, gardbruker, Mosjøen
Tone Klausen, gardbruker, Rødøy
Tore Lødås, lærer, Nesna
Synnøve Nilsen og Leif Tore Olsen, Kabelvåg
Hege Tønder, gardbruker, Nesna

KART OVER KOMMUNER SOM ER NEVNT I RAPPORTEN
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