
Språklæring Inn på tunet: 

- Et sted der folk fra hele verden kjenner seg igjen.  
 
For alle grupper 
Språklæring gjennom Inn på tunet- tjenester på gård gir mange positive resultater. 
Tjenestene kan tilrettelegges for ulike grupper, som har ulik alder og bakgrunn, og ulike 
rettigheter og plikter til språkopplæring. De kvalitetssikrede og godkjente Inn på tunet- 
tjenestene tar utgangspunkt i hele gården, livet og arbeidet der.  

God tid til læring 
På gården har vi god tid til å lære språk mens vi gjør praktiske oppgaver. Vi kan høste et felt 
med rotgrønnsaker, gjerde et nytt beite for ungdyra, stelle i stand til andre arrangement på 
gården eller gjøre noe av alt det andre varierte dagligdagse arbeidet som er på et gardsbruk. 
Samtidig med å gjøre de praktiske oppgavene, og mens vi sitter samlet rundt et bord, øver vi 
på språk. Vi øver på å høre norsk, snakke norsk og forstå norsk. Vi har hele tiden god 
mulighet til å vise hva vi snakker om gjennom praktiske situasjoner- og vi har tid til å gjenta. 
Arbeidsoppgavene er mangfoldige og kan tilpasses på mange måter. Her er det bare 
fantasien som begrenser.  

Lett å kjenne igjen 
Arbeidsoppgavene er ofte lette å kjenne igjen for de som deltar. På gården er det arbeid som 
er nyttig og logisk. Vi produserer mat. Det er stell av planter og dyr. Det er nødvendig 
vedlikehold og reparasjoner, tilsyn på utmark, innmark, løer og andre bygninger. Det er 
håndarbeid og matforedling. Og selvsagt steller vi i stand felles måltider og har hyggelige 
stunder sammen i pauser. Dette gir språklæring i alle slags hverdagssituasjoner. De kjente 
oppgavene i gårdens omgivelser vekker engasjement og ønske om å uttrykke seg språklig. 
Dette gir motivasjon for læring, som deltakerne tar med inn i den øvrige språkopplæringa. 

Sosial arena med tillit og trygghet 
Gården blir en sosial arena. Å bli kjent med andre gjennom å gjøre aktiviteter i lag og 
samarbeide om å løse ulike oppgaver, gir tilhørighet i en gruppe. Inn på tunet arbeider for 
god tillit i gruppa. Dette gir trygghet, og det er viktig for å lære.  

Inn på tunet samarbeider med grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, 
introduksjonskurs og NAV i tjenester med språklæring. 

Kulturutveksling og nettverk 
Gården er også et bosted, ofte for flere generasjoner. Deltakere blir kjent med både kårfolk, 
barn og andre som enten arbeider eller er innom gården. Kanskje blir det stadige samtaler 
med tankbilsjåføren, kårkaill’n eller kokken som får levert varer fra gården?   

Inne på tunet blir deltakerne kjent med tradisjoner og måter vi både arbeider, feirer, løser 
oppgaver; ja, lever. Inn på tunet inviterer folk inn til kulturutveksling. Det er spennende og 
berikende arbeid for inn på tunet bonden og det gir positive resultater for de som skal lære 
seg språk.  



Ved å være på gården får deltakerne vist fram hva de er flinke til. De får prøve ut ulike 
arbeidsoppgaver og aktiviteter som kan øke bevisstheten om hva de liker å holde på med. 
De får alle utvidet det lokale nettverket sitt. Alt dette er viktig i videre valg, enten det er 
utdannelse eller jobb. Et lokalt nettverk øker også muligheten for å få jobb eller bli spurt om 
å bidra i lokale oppdrag. 

 

FAKTA OM INN PÅ TUNET 

Et kvalitetssikret tilbud  

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal 
gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og 
arbeidet der. 

Det en beskyttet tittel som krever revisjon og godkjenning. Matmerk er tildelt ansvaret for 
godkjenningsordningen (sett inn lenke til Matmerk, ev direkte til info om godkjenningsordningen: 
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/bli-en-inn-paa-tunet-gaard 

 

Ønsker du å ta kontakt med en Inn på tunet-gård i Møre og Romsdal?  

Her finner du oversikten 

(https://innpatunetmr.no/tilbydere/) 

 

 

Vil du vite mer om Inn på tunet – språktrening på gård i Møre og Romsdal?  

Ta kontakt med oss!  

(sett inn lenke: www.innpatunetmr.no - ev https://innpatunetmr.no/kontakt/) 

 

Her kan du lese om de nasjonale bestemmelsene omkring språkopplæring: 

https://www.sprakradet.no/Spraklige-rettigheter/sprakopplaring/Norskopplaring/ 

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-paa-tunet
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/bli-en-inn-paa-tunet-gaard
https://innpatunetmr.no/tilbydere/
http://www.innpatunetmr.no/
https://www.sprakradet.no/Spraklige-rettigheter/sprakopplaring/Norskopplaring/
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