PRAKTISK INFO
Sommerleiren er fra mandag til torsdag i uke 26 og 31. Tilbudet gis i tidsrommet
07:30 – 17:00 dagene det er sommerleir. Kjernetid for aktiviteter og utflukter er i
perioden 09:00 - 15:00.
Oppmøte er derfor senest klokka 0900. Henting kan skje fra kl. 1500. Pris: kun kr 2.000,- pr uke
Ta med gode, varme og praktiske klær, godt fottøy og ekstra klesskift. Regntøy
og badetøy ved behov. Gi beskjed ved påmelding om evt. allergier/medisiner/
spesielle behov. Husk solkrem!
Kontaktopplysninger til Anne Helene:
Mobil: 905 29 100
epost: post@sygardtoft.no
Adresse: Gausdalsvegen 1024, 2656 Follebu
Hensyn til Korona-situasjonen
Vi tilpasser oss til enhver tid myndighetenes krav til smittevern.

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 Innlandet 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:
Eli Grøntoft Dybdahl
Tlf: 915 55 293
Epost: egd@innpatunet.no
www.innpatunetinnlandet.no

FI

SYGARD TOFT
Sol, sommer, nye venner og mye moro

med sommerferie på bondegård. Hos oss kan du
møte nye venner, stelle med dyra, grille og bade,
leke og ha det moro ute.
Meld deg på, da vel!
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OM GÅRDEN OG MENNESKENE
Gården har en vakker beliggenhet i Follebu lengst sør i Gausdal.
På gården drives i dag Inn på tunet-virksomhet, gårdsturisme, grasproduksjon og skogsdrift. Det er hest og flere andre smådyr på gården.
Elva Gausa renner forbi eiendommen. Her har vi egen bade- og grillplass.
Hos oss vil du møte Konstanse og Anne Helene.
Konstanse er 26 år og utdannet barne-og ungdomsarbeider, og jobber til
daglig i grunnskolen.
Anne Helene er 56 år, utdannet spesialpedagog, og jobber i
videregående skole ved siden av arbeidet på gården. Vi har i flere år hatt
tilbud på gården for barn og ungdom.

HOS OSS FÅR DU
Hver dag hos oss starter med en morgen-samling. Her snakker vi om
dagens aktiviteter. Etter morgensamling får du, sammen med andre barn,
være med på mating og stell av dyr.
Det er alltid spennende å se hvor mange egg vi finner hver dag. Etterpå
spiser vi et godt måltid mat før vi starter med dagens hovedaktivitet. Det
kan være bading, ridning, verkstedaktiviteter eller å dra på tur i gårdens
nærområde.
Senere blir det dagens andre måltid, hvor alle er med på
forberedelser. Vi har god erfaring med tilrettelegging
av kosthold ut ifra hvert barns behov. Vi bruker ofte
gårdens egne produkter i matlagingen.
Dagen avsluttes med lek og konkurranser.

