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• Stiftelsen Grobunn er en ideell Stiftelse, det vil si at den er en selveiende 
institusjon som ikke har eiere. Stiftelsen ledes av et  styre,  og styres av 
vedtekter som ble utarbeidet av oppretteren. 

• Stiftelsen Grobunn ble opprettet 20.2.1995 i Brønnøysund. 
• Ved opprettelsen var vedtekter og formål at virksomheten skulle forene et 

arbeide i landbruket med sosiale oppgaver i vår tid. 
• Den 1.7. 1999 overtok/kjøpte Stiftelsen Grobunn eiendommen Frenning 

Vestre av Stange kommune. 
• Fra høsten 1999 inngikk Steinerskolen på Hedemarken en leieavtale med 

Stiftelsen Grobunn om å ha en avdeling for elever i videregående der. 
• Det er i 2017 fortsatt slik at Stiftelsen Grobunn jobber ut fra de samme 

vedtekter og formål. 
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Stiftelsen Grobunns 
VISJON og VERDIER 

Visjon: 

Stiftelsen Grobunn synes det er verdifullt at unge mennesker med spesielle  
behov får de best mulige individuelle, trygge, sosiale og praktiske utviklingsmuligheter sammen 

med andre ungdommer i den perioden av deres liv, hvor de utvikler seg fra å være ungdom til å bli 
voksen. 

Verdier: 

 

• På Grobunn blir alle utfordret til å ta ansvar for de holdninger og handlinger en har 
kompetanse til å mestre.  

• Vi bygger vårt samarbeid på tillit, respekt og forståelse. 

• Sammen skaper vi muligheter for at den enkelte skal kunne mestre sitt liv ut fra 
egne forutsetninger.  
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Grobunns Vedtekter 

§ 1: Navn, Sted, Grunnkapital, Eierform 
A. Stiftelsens navn er” Stiftelsen Grobunn.” 
B. Stiftelsen eier og driver landbrukseiendommen Frenning Vestre Gnr.228, Bnr.1,5 i 

Stange kommune. 
C. Grunnkapitalen er kr.105.000. 
D. Stiftelsen ser det som formålstjenlig å samarbeide med ideelle 

finansieringsinstitusjoner. 
E. Det er en allmennyttig ideell privat stiftelse 
F. Stiftelsen eier all fast eiendom (jord og bygninger) maskiner, redskap og besetning 

knyttet til eiendommen. Fast eiendom kan ikke deles opp i flere selvstendige 
eiendomsenheter. 

G. Stiftelsens inntekter skal anvendes uavkortet til stiftelsens formål. Styret kan vedta 
å gi gaver til beslektede virksomheter.  

§ 2: Formål  
Stiftelsen er en ideell stiftelse med formål å forene arbeid i landbruket med sosiale 
oppgaver i vår tid. 

Dette presiseres ved: 
• Grunnlaget er å danne et fellesskap ut fra Rudolf Steiners antroposofi og tanker om 

den sosiale tregrening. 
• Fellesskapet skal inkludere mennesker med spesielle omsorgsbehov i sin sosiale 

hverdag  
• Gården skal drives biologisk- dynamisk. 
• Stiftelsen skal samarbeide med offentlige og private instanser og miljøer. 
• Stiftelsen skal bestrebe seg på å pleie kontakt og samarbeid med andre 

antroposofiske virksomheter. 

§ 3: Styret 
A. Styret har et overordnet ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den blir 

forvaltet tilfredsstillende. Styret er tillagt myndighet i tilsettings og arbeidstvist 
saker. Styret har etter særskilt vedtak fullmakt til å delegere avgjørelsesmyndighet. 

B. Styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmer bør velges fra 
ulike miljøer men slik at en sikrer bred representasjon i forhold til det som er 
stiftelsens formål. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer 
velges for 1 år.  

C. Valg av styremedlemmer, vedtektsendringer og andre viktige beslutninger kan bare 
gjøres av et fulltallig styre. Avgjørelser i saker skjer ved alminnelig stemmeflertall. 

D. Ledelsesgruppen på Grobunn utgjør Stiftelsens valgkomité.  Styret avvikler valg 
etter punkt B en gang i året, innen utgangen av mai. Hvert annet år velges leder og 
inntil halvparten av styrets medlemmer. 

E. Styret skal avholde møte minst 2 ganger i året. Styret innkalles ellers når styreleder 
anser det nødvendig, eller når minst halvparten av styret krever det. Det skal føres 
møteprotokoll. 

F. Styret har kompetanse til å omdanne stiftelsen. Vedtak om oppløsning krever 
enstemmighet i fulltallig styremøte. Ved stiftelsens opphør tilfaller midlene 
beslektede virksomheter, eller stiftelsens eiendom stilles til disposisjon for annen 
sosial /pedagogisk virksomhet drevet etter Rudolf Steiners ideer. Styret skal rådføre 
seg med Cultura Sparebank før det tar en avgjørelse. 

Vedtatt i styremøte Romedal, 29.04.2005 

Hedda Smith-Hald   Knut Dannevig    Daan Ente    Hilde Ente   
Rune Myrseth    Rigmor Skålholt   Hans Bringeland 

OVERORDNET BESKRIVELSE AV STIFTELSEN GROBUNN 
På gården Frenning Vestre i Stange kommune, Hedmark tilbyr vi et unikt 
opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud for ungdommer med utviklingshemming. 
Tilbudet innebefatter: 
• et helhetlig døgntilbud for videregående skoleelever  
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• et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening som Grobunnlærlinger  

Det gis også mulighet for tilrettelagt arbeidstrening på dagtid.  

Grobunn er en godkjent EVS-vertsorganisasjon, og tar hvert år imot flere 
volontører fra forskjellige steder i Europa.  Prosjektet støttes økonomisk 
gjennom EU-programmet Erasmus+ (Bufdir).  Volontørene bor på Grobunn og jobber 
med elever og Grobunnlærlinger. 

SKOLEN – HPS avd. Grobunn 
HPS gir et skoletilbud til elevene i samarbeid med Steinerskolen på Hedmarken, som gir 
den enkelte mulighet for en individuell utvikling allment menneskelig, faglig og praktisk. 
De har en tredelt opplæring innen teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. En praktisk 
skole med ulike læringsarenaer som skolekjøkken, gård og snekkerverksted, men de har 
også noe norsk, matematikk og kunstneriske fag som musikk og eurytmi. Skolen har fast en 
dag i uken med friluftsliv. 

GROBUNNLÆRINGER/GOAS - etter videregående skole 
For de som er ferdig på videregående skole tilbyr vi arbeidstrening på dagtid, (Grobunn 
Opplærings- og Arbeids Senter, GOAS). Vi har forskjellige verkstedsområder som butikk, 
foredling, snekkerverksted, ved-verksted, vaktmester-verksted, stoff- og tovingsverksted, 
gårdsbruk med husdyr, grønnsaksproduksjon, gartneri m.m.  

Butikken har et godt utvalg av økologiske produkter og det selges egenproduserte 
grønnsaker, kjøttvarer og foredlede produkter. Den selger også produkter fra verkstedene 
på gården. 

Gården drives biodynamisk og som læringsarena for både elever og Grobunnlærlinger.  

SOLGLØTT – skoleelevboligen 
Skoleelevene har et tilbud 230 døgn i året som følger skoleruta, 190 skoledager samt 40 
helgedøgn. Skole-elevboligen er ett stort hus med plass til 9 elever. Fellesarealer er stue, 
kjøkken og bad, men hver enkelt skole-elev har sitt private rom 

SPIREN – Grobunnlærlingeboligen 
Boligene for Grobunnlærlingene har et utvidet tilbud 260 døgn i året som følger skoleåret. 
Boligene er delt inn i mindre enheter/leiligheter med plass til 10 Grobunnlærlinger. Ett av 
disse har fellesarealer som benyttes til felles måltider, husmøter, vaktrom m.m.  

Med mindre enheter får Grobunnlærlingene mer erfaring i å ivareta og ha egen leilighet 
med både renhold, klesvask, matstell m.m. Felles for boligene på Grobunn, Solgløtt og 
Spiren, er at de hver ettermiddag hele uken har forskjellige fritidsaktiviteter som 
svømming, trening, diskotek m.m. På Grobunn-helgene er det muligheter for utflukter, 
hytteturer og andre forskjellige spennende ungdoms-aktiviteter. 

Hovedmål for skoleelevenes bo- og fritidstilbud - Solgløtt 

Målet er å skape et helhetlig utviklende tilbud, som inkluderer bo- og sosialtrening i 
samspill med andre. Vi har som hovedmål å øve inn gode vaner og sosiale ferdigheter. 

Solgløtt er en midlertidig bo- og opplæringsarena for ungdommer og unge voksne, som gir 
en god forberedelse til flytting fra hjemmet og over i egen permanent bolig som voksen. 
Alle reiser hjem annenhver helg, så dette er en «myk» start på å flytte fra 
barndomshjemmet.  
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Vi ønsker at elevene skal få oppleve en ungdomstid som kan tilsvare andre ungdommers 
opplevelser.  Det tilrettelegges for at elevene får mulighet til å bli en del av en gruppe der 
de kan finne samhørighet og identitet. 

Hovedmål for Grobunn-lærlingenes dagtilbud - GOAS: 

Vi har et opplæringstilbud etter videregående skolealder som gir plass til personlig 
utvikling. Vi ønsker å gi et mangfold av erfaringer, som motiverer på veien til å bli voksen, 
og til å ta størst mulig ansvar for eget liv. Vi vil ut fra den enkeltes forutsetninger utvikle 
og dyktiggjøre de unge til et selvstendig og meningsfylt liv. 

Delmål: 
• Gi mulighet for utvikling for det enkelte menneske. Her arbeider vi med både fin- 

og grovmotorikk, psykisk bevegelighet/stabilitet, gode kostvaner, bo-trening, og 
ikke minst sosial kompetanse. Vi utdanner ikke til å mestre et fag, men til å mestre 
livet. 

• Alle de unge voksne får prøve seg i kortere eller lengre perioder innenfor alle våre 
arbeidsområder. Hovedaktiviteter er butikk, gårdsdrift, snekkerverksted, 
vedproduksjon og matforedling. I kortere perioder urteverksted, søppelsortering, 
gartneri og landskapspleie. 

• Produksjonen skal primært dekke Grobunns behov og legger opp til mest mulig 
pedagogisk deltakelse. 

! !
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Hovedmål for Grobunnlærlingenes botilbud – Spiren 

Boligene for Grobunnlærlingene har et utvidet tilbud 260 døgn i året som er basert på 
skoleåret. Boligene er delt inn i mindre enheter/leiligheter med plass til 10 
Grobunnlærlinger. 
I Spiren forventer vi litt mer enn av skoleelevene, og det er en videreføring av jobben som 
er lagt ned i Solgløtt. 
Målet er at den enkelte skal utvikle seg til et selvstendig individ som kjenner sine egne 
behov for støtte, slik at han/hun kan leve et verdig liv som voksen i dagens samfunn. Vi vil 
lære dem å klare seg med minst mulig hjelp og ta ansvar for eget liv. 

!  

Mål for landbruket: 

I landbruksgruppen står elevenes og Grobunnlærlingenes behov i sentrum. Samtidig ønsker 
vi at gården produserer, vokser og utvikler seg. Ungdommene skal oppleve glede ved at de 
er verdifulle og viktige fordi de bidrar til å stelle gården og gjøre viktige daglige oppgaver. 
De får innblikk i gårdens drift og i biodynamisk landbruk, gjennom kontakten med dyr, 
planter og natur. De opplever at alt på gården forandrer seg med årstiden og slik skapes 
opplevelse av årets gang. I landbruksgruppen er elevene og Grobunnlærlingene med å 
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stelle dyr og planter. Målet er at de lærer seg å ta initiativ og ansvar samt at de viser 
selvstendighet og opplever mestring. De får øvelse i å samarbeide samt individuelt 
tilpassede oppgaver ut fra egne forutsetninger innenfor trygge rammer. På gården får de 
trent både grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, de får øve på konsentrasjon, 
utholdenhet og koordinasjon. De får utfordring på disse områdene gjennom å håndtere 
ulike redskaper, de får veiledning i å kle seg etter været og utføre nødvendig hygiene. 

!  

Hovedmål for Grobunns frie kulturliv: 

Vi vil gi den unge en mulighet for å leve et sunt og følelsesmessig rikt liv, gjennom 
kulturelle opplevelser og gode kvaliteter og aktiviteter i hverdagen. Vi ønsker at høytids- 
og årstidsfeiringer lever med oss gjennom tradisjoner og kreative innspill.  Vårt kulturliv og 
tradisjoner for felles aktiviteter gjennom årets kretsløp, er preget av vårt verdigrunnlag 
fra det helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet. Se figur nedenfor: 

!  
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Det legges dessuten ut informasjon og bilder om ulike arrangementer på vår 
facebook-side. Her noen bilder fra hyttetur og karneval. 

! !  

Utvikling og resultat av virksomheten 

I forhold til 2015 har sum driftsinntekter økt med ca. 12 % og driftskostnader økt med ca. 5 
%. Lønnskostnader har økt med ca. 7 %. Årets resultat viser et overskudd på kr 862.698. Av 
dette utgjør salget av Frenningvegen nr. 112 og nr. 114; tilsammen kr 837.530. 
Oppholdsinntekter er lik som forrige år. I skole- og arbeidsåret 2015/2016 har elevboligen 
hatt 9 skoleelever og GOAS/Spiren har hatt 7 Grobunnlærlinger. 
Inntekter fra Grobunnbutikken har hatt en økning på ca. 60 %. Dette fordi gården har 
utvidet produksjonen og økologiske produkter er ettertraktet. Inntektene til gården er 
regnskapsmessig lik som året før. Mye av gårdens produksjon viser seg i økt salg i butikken.  

FORTSATT DRIFT 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne 
forutsetningen. 

ARBEIDSMILJØ 

I 2016 har vi hatt ca. 37 dagsverk med egenmeldt sykefravær og 284 dagsverk med lengre 
fravær/sykemeldinger, dette utgjør totalt ca. 7,8 % sykefravær. Egenmeldt sykefravær 
utgjør ca. 0,7 %. Det er 4 ansatte som har sykemeldinger i lengre perioder. Ut i fra 
medarbeiderundersøkelser, er den generelle trivselen på arbeidsplassen god, og 
sykefraværet skyldes forhold som ligger utenfor arbeidsplassens påvirkning. Det har vært 
liten grad av turnover. 

Stiftelsen Grobunn er en IA-bedrift. (IA= inkluderende arbeidsliv) Mål for virksomhetens IA-
arbeid for tidsrommet 2014 -2018) er; 1a) å utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og 
sette resultatmål for sykefraværsutvikling. 1b) å etablere etterprøvbare aktivitetsmål. 2a) 
Sette aktivitetsmål for oppfølging og tilretteleggingsarbeidet ovenfor egne arbeidstakere 
med redusert arbeidsevne for å forebygge overgang fra arbeid til passiv ytelse. 2b) Sette 
aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og som 
har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet. 3a) 
Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av  
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virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeid. 3b) Sette 
aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge 
yrkeskarrieren. 

Vi har igjennom flere år hatt mange personer inne på arbeidspraksis gjennom NAV og 
Mjøsanker. 
I oktober 2016 vant Stiftelsen Grobunn IA-prisen for Hedmark. Her et utdrag av teksten: 
«Det som særlig har imponert juryen er de resultatene virksomheten kan vise til i forhold til å 
inkludere personer med redusert funksjonsevne. Virksomheten har vært svært åpen på å ta inn 
personer på arbeidspraksis/utprøving. I løpet av 2015-2016 har de tatt imot 13 personer. De jobber 
systematisk med tilrettelegging, veiledning og oppfølging av hver enkelt person som er på 
utprøving og sier selv at de opplever at det er en lønnsom og god investering både for den enkelte 
og for bedriften Det er pr i dag 7 personer i ordinært lønnet arbeid som har blitt rekruttert inn 
gjennom arbeidspraksis i bedriften. Det må bety at de har lyktes i inkluderingsarbeidet!» 

!  

HMS 

Stiftelsen Grobunn styrer sin virksomhet ut i fra en Styringshåndbok som skal sikre 
at virksomheten følger et kvalitetssikringssystem som er i tråd med gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  
Styringshåndboka er i tråd med Arbeidsmiljøloven og tydeliggjør rutiner, lover og 
regler/retningslinjer og er et verktøy som samler og systematiserer all 
dokumentasjon vedrørende drift og styring av virksomheten. 
I Styringshåndboka har vi en generell beskrivelse av virksomheten og en egen 
håndbok for medarbeidere, elever og Grobunnlærlinger, EVS-praktikanter i tillegg 
til en egen HMS-håndbok.  
Styringshåndboka ligger digitalt på et fellesområde slik at den er tilgjengelig for 
alle medarbeidere. Den oppdateres kontinuerlig i tråd med de krav som stilles.  
På Grobunn har vi et verneombud som har godkjent HMS-kurs, som sammen med 
daglig leder har det overordnede ansvaret for at alle lover, regler og retningslinjer 
følges. 

Stiftelsen Grobunn er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Salutis HMS og har ny 
samarbeidsplan for hvert år.  

MEDARBEIDERSITUASJONEN  

Stedet har 2 arbeidsgivere, - Stiftelsen Grobunn og Helsepedagogisk Steinerskole på 
Hedemarken. Lønnsforholdene er gjort så like som mulig ved at Stiftelsen Grobunn 
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bruker Steinerskolen på Hedemarken sitt lønnssystem som grunnlag for eget 
lønnssystem.  
Årsverk totalt i 2016 var ca. 16 fordelt på 29 medarbeidere.  

Grobunn har prioritert å satse på kompetanseheving og har klart i 2016 å oppnå god 
tverrfaglig kompetanse, samt at alle avdelinger har teamleder med relevant 
høyskoleutdanning. På hver avdeling er det utarbeidet ulike stillingshjemler for å 
sikre at nødvendig kompetanse blir ivaretatt.  

Grobunn har også 5 volontører med ulik erfaring og kulturell bakgrunn, som er en 
stor ressurs i hverdagen.  Alle 5 bor sammen i egen leilighet på stedet. De er 
jevngamle med elever og Grobunnlærlinger og utgjør en viktig del av Grobunns 
ungdomsmiljø, - en slags omvendt sosial inkludering. De deltar utenpå i egen 
turnus som assistenter, og har aldri ansvar alene. De får opplæring i norsk og 
ukentlig veiledning. Volontørene er her i 11 måneder, fra august til og med juni 
påfølgende år. 

LIKESTILLING 
Blant de ansatte er det fra år til år varierende antall kvinner og menn. Det er fra 
virksomhetens hold ikke ansett å være nødvendig å iverksette tiltak for å fremme 
likestilling eller forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. 

STYRET 
Styrets medlemmer pr. 31. desember 2016 var Jens Olai Jenssen (styreleder), Bo Paulsen 
(styremedlem), Wenche Haslie (styremedlem), Kristin Stormorken Rustand (styremedlem), 
og Tove Amundsen (medarbeiderrepresentant). Vararepresentanter er Sigbjørn Myklebust 
og Piet Zwart. 

ØKONOMISTYRING 

Økonomiansvarlig samt daglig leder holder en løpende bevissthet og oversikt over 
økonomien, og påser at likviditeten er god. Samtidig har hver teamleder et 
delegert budsjettansvar for sin avdeling. Vår tidligere revisor Bente Vestues, som 
har startet for seg selv, hjelper oss med regnskapet. Det ble gjort vedtak om et 
revisorskifte på styremøte den 31.05.16. hvor vi skiftet revisorselskap fra BDO 
Noraudit til Sandberg Revisjon. 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 

Stiftelsens hovedinntekt kommer fra oppholds inntekter for elevenes og 
Grobunnlærlingenes botilbud og arbeidstilbud/dagtilbud.  
For skoleåret 2016/2017 har vi 10 elever i Solgløtt. 
Når det gjelder botilbud og arbeidstilbud, har vi hatt 7 Grobunnlærlinger. 

Fram til april 2016 huset vi 9 Grobunnlærlinger som flyttet til Felles Framtid. Dette 
resulterte i høyere lønnsutgifter i perioden, da tre av Grobunnlærlingene bodde i 
egen enhet med full turnusbemanning. 

Vi har ingen fast driftsavtale med det offentlige, men inngår oppdragsavtaler for 
ett år av gangen med de enkeltes hjemkommuner.   
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Stiftelsen Grobunn har en mindre husleieinntekt fra 2 boenheter for medarbeidere, 
men 
har også husleieinntekter fra Steinerskolen på Hedemarken.  
Vi deler noen administrative driftskostnader med skolen.  
Stiftelsen Grobunn får gjennom EU-programmet Erasmus+ tilskudd fra Bufdir for 
volontørene.   

INVESTERINGER  

Det er 2500 kvadratmeter boligmasse på Grobunn, og en tilsvarende størrelse på 
driftsbygning, som trenger kontinuerlig vedlikehold.  
På hovedhuset ble det på slutten av 2014 påbegynt en omfattende jobb med 
utskifting av kledning, bytte av vinduer, isolering m.m. Arbeidet har vært svært 
ressurskrevende og pågikk fram til våren 2016.  
I tilknytning til hovedhuset for øvrig, ble det laget en ny terrasse mot vest og to 
nye platinger på hver side av inngangspartiet. Takrennenedløpene har blitt lagt ned 
i bakken.  
Innvendig er det blitt pusset opp et kontor, og vi har isolert og panellert en gang. 
Skolekjøkkenet med tilstøtende ganger har fått nytt gulv og det er blitt lagt ned 
stålplater over benken. 
Spiren ble påkoblet brannanlegget gjennom støtte fra Helle Bennett Allmennyttige 
Fond. Samme Fond ga også støtte til å sy sammen leilighetene i Spiren av 
sikkerhetsmessige tiltak. I forlengelse av dette, har blitt gjort generelle 
utbedringer innvendig. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2017.  

Det ble også investert i en ny hjemmeside laget av Grafisk Senter Hamar. 

 LANDBRUKET 

Gårdens aktivitet og produksjon har økt betydelig i forhold til året før. 

Grønnsaksproduksjon ble tredoblet både i mengde og i utvalg og vi hadde kornproduksjon, 
noe som vi ikke har hatt på mange år. Våre 19 søyer fikk til sammen 31 lam, kaninene 
multipliserte seg og fikk to store uteområder å boltre seg på. Grisen fikk 14 grisunger 
hvorav 3 ble fôret opp til slaktegris, mens 11 ble solgt som livdyr til andre økologiske 
gårder. 

Det var stor aktivitet på gården hele året og både elever, lærlinger, praktikanter og 
medarbeidere hjalp til å få alt arbeid gjort. Gården organiserte masse aktiviteter hvor alle 
på Grobunn deltok; som for eksempel preparatrøring og spredning, felles såing av 
kornåkeren, plukking av blomstene til de biodynamiske preparatene. 

I 2016 startet vi planlegging for utvidelse av fjøset og storfebesetningen og vi startet 
utvidelse av hønsehuset som åpner for fordobling av antallet verpehøns. 
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Ut i fra organisasjonskartet og kartskissen over stedet, ser en at Stiftelsen Grobunn gir 
mange ulike tjenester på forskjellige områder på stedet. Det er medarbeiderne som er den 
viktigste ressursen og vi jobber bevisst med å forvalte humankapitalen på en god måte, og 
har en verdibasert ledelsesfilosofi. Alle medarbeidere har stor innflytelse i 
arbeidshverdagen og det legges til rette for involvering og engasjement.  Dette resulterer i 
at elevene og Grobunnlærlingene får gode lærings- og utviklingsforutsetninger. Vi kan med 
stolthet si at vi kan vise til en enorm utvikling hos de aller fleste, og kan oppsummere med 
å vise til de styrkene og kvalitetene som Grobunn er i besittelse av: 

• Vi gir et mangfold av ulike tjenester og tilbud på en plass; noe som gir 
forutsigbarhet, oversiktlighet og trygghet for alle involverte.  

• Vi gir et helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset den enkelte, samtidig som vi 
ivaretar det sosiale aspektet. De utviklingshemmede får et stort nettverk og 
utvikler sosiale ferdigheter de har glede av resten av livet. 

• De får opplæring i ADL-ferdigheter og blir ansvarliggjort og satt krav til; med det 
mål om at de skal klare seg med minst mulig hjelp i framtida. 

• Vi er et tilbud for ungdommer og har over flere år opparbeidet oss kompetanse og 
erfaring, som gjør at andre samarbeidspartnere kan lage et tilbud i etterkant ut i 
fra bedre rammebetingelser. 

• Vi holder til på en gård, som gjør tilbudet attraktivt og lærerikt på flere punkter og 
gir ungdommene fine natur- og dyreopplevelser i et rikt utemiljø. Vi dyrker mye av 
vår egen mat, og spiser økologisk mat. 

• Vi holder til på en trygg og rolig plass, som gjør at vi kan skjerme ungdommene og 
la dem utfolde seg under trygge og forutsigbare betingelser.  

Disse aspektene gjør at vi klarer å minske gapet (se figur nedenfor) mellom den enkeltes 
funksjonshemning og samfunnets krav. Vi lykkes i miljøarbeidet vårt, og kan stå inne for 
slagordet «Grobunn - for utvikling».  
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For Stiftelsen Grobunn, 
Romedal, 15.05.17 

Lene Hagen 
daglig leder 

KONTAKTPERSONER PÅ GROBUNN 
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