
 
 

	
Invitasjon	til	kurs:	

Inn	på	tunet	–	fra	godkjenning	til	markedstilgang	
	
Tid:	Torsdag	21	og	fredag	22	november	2019	
	
Sted:	Saltstraumen	Hotel,	8056	Saltstraumen	(30	min	fra	Bodø)	
	
Pris:		2	900,-	for	begge	dager	inkl.	lunsj,	middag	og	overnatting	
	
Påmeldingsfrist:	01.11.19		

	
Påmelding	gjøres	via	denne	linken:	https://nordnorge.nlr.no/vaare-
tjenester/kurs/praktisk-hms-kurs/inn-paa-tunet/	
	
Kurset	passer	for	deg	som	har	bestemt	deg	for	å	starte	IPT	på	gården,	og/eller	

ønsker	å	bli	godkjent	gjennom	revisjonsordningen	til	Matmerk	for	å	kunne	bruke	
navn	og	logo,	og	dermed	øke	kvaliteten	på	tilbudet	ditt.	Kvalitet	er	imidlertid	ikke	
nok,	tilbudet	må	også	tilpasses	et	marked,	og	det	må	være	forutsigbart.	Dette	blir	

også	viktige	temaer	i	kurset.	
	

Mål med kurset: 

• Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er 
ivaretatt på best mulig måte. 

• Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke 
kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy. 

• Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og dekket krav om opplæring i HMS. 
• Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke 

krav stilles. 
• Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene. 
• Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering. 
• Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på 

egen rolle. 
• Være klar til revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset. 

 
 
 



Program torsdag 21. november 

kl. 09.00-09.30: Registrering . 

kl 09.30-10.00: Velkommen og litt om forventninger til kurset.  
 

kl. 10.00-12.00 Hvilke målgrupper har IPT, hvem kan levere tjenester og hvilke krav stilles 
Hvem er IPT kunder, hvilke krav har de, og hvordan når vi dem. 
 Revisjonsordningen for IPT - krav, bakgrunn og mål 
Hvordan bruke Matmerk/KSL standardene som et aktivt 
kvalitetsstyringsverktøy for IPT. 

 
kl. 12.00-13.00: Lunsj 

 
kl. 13.00-18.00: Grundig gjennomgang av standard 2 HMS og 11 IPT + praktisk jobbing 

med disse. 
 
Det legges inn nødvendige pauser og pausemat underveis.  
 

         kl 19.00            Middag på hotellet.   
 
 
Program fredag 22. november 
 

kl. 09.00-12.00: Oppsummering fra i går. 
 Grunnleggende om systematisk HMS arbeid, mål, krav og innhold.  

 Hvordan kartlegge farer og vurdere risiko på gården, i IPT-tilbudet og 
aktivitetene. Beredskap og beredskapsplaner.  

 
kl. 12.00-13.00: Lunsj 

 
kl. 13.00-15.30: Forretningsmodell og organisering av tilbudet. 
 Kontrakter og prissetting. 
 
 Etiske utfordringer i tilbudet, tilbyder sin funksjon og rolle.  
 
 Diskusjon og erfaringsutveksling.  

 
         kl 15.30            Takk for oss.  
 

 
 
 



 
 

For den som mangler godkjent HMS-kompetanse (krav i AMLog KSL) vil det bli tilbud om 
påloggingshjelp til den internettbaserte delen av kurset praktisk HMS- arbeid. Denne har en slutt-test 
som må besvares etter kurset.  
Deltakerne som har behov for dette må i tillegg betale kr 400,- per person for pålogging til internett-
delen av HMS- kurset. Dette legges til på deltakeravgiften. 
 
Dette er et arbeidskurs, der man jobber konkret med tilbudet på egen gård. Det stilles derfor krav til 
forberedelse. Gjør deg kjent med IPT siden til Matmerk, meld deg gjerne som interessert i 
godkjenning. Les gjennom KSL standard 2 og 11 med veiledninger før kurset. www.matmerk.no/ipt 
og www.matmerk.no/ksl/standarder. 

 
 
 
Kurset arrangeres av Inn på tunet Nordland SA i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Inn 
på tunet Norge med følgende kursholdere: 

 
 

Per Drage, HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge. Har 17 års erfaring som 
HMS rådgiver innen landbruk i Nord Norge. Han har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om 
HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet 
virksomhet. Per har teknisk- og husdyrfaglig utdannelse. Driver i tillegg med ammeku, kjøttproduksjon, 
grovforproduksjon og noen skogsgris. Men har mange års erfaring med melkeproduksjon, sau og skog. 
Har også vært «Grønn omsorg» gård tidlig på 2000 tallet og siden da vært opptatt av det leveres kvalitet 
på tjenestene. Tilbudet må ivareta brukernes behov. Gården og aktivitet må være trygg. Alle i tilbudet 
må føle trygghet og sikkerhet.  

 
 
Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA. Har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud 
med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen 
gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger 
og prissetting av Inn på tunet i samvirkeforetaket Inn på tunet Trøndelag SA. Er valgt som leder av  
Norges Bondelags Inn på tunet – utvalg.  

 
 
 

Velkommen på kurs!  


