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Årsrapport 2017 
 

 
 
 

• 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. 

mailto:post@grobunn.no
http://www.grobunn.no/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SAMARBEID LIVSMESTRING ANSVAR 
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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 
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OVERORDNET BESKRIVELSE AV STIFTELSEN GROBUNN 
 

Stiftelsen Grobunn har, på gården Frenning Vestre, gnr. 228 bnr. 1 i Stange kommune, et 

landsdekkende helhetlig opplærings- bo- og sosialtreningstilbud for utviklingshemmede 

ungdommer. Vårt unike tilbud omfatter: 

• Et helhetlig døgntilbud for videregående skoleelever med skoleplass i Helse 
Pedagogisk Steinerskole 

• Et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening som Grobunnlærlinger 

• Arbeidstrening på dagtid 

• Ferieavlastning 
 

Vi har tilrettelagt arbeidstrening på dagtid med læringsarenaer som butikk, kafé, kjøkken- og 

matproduksjon, ved- og snekkerverksted, tekstilverksted, vaskeri samt drift- og gårdsverksted. 

I tillegg driver vi et allsidig landbruk, med dyrehold og grønnsaksproduksjon som også er 

tilrettelagt som læringsarena. 

 

Grobunn er en EVS-vertsorganisasjon (European Volunteer Service), og tar hvert år imot 

flere unge volontører fra forskjellige steder i Europa som bor på stedet og arbeider i turnus 

som en ekstraressurs. Dette støttes økonomisk gjennom Bufdir og Erasmus+. 

Stiftelsen Grobunn leier ut lokaler til Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken, og 1 

leilighet for vaktmester. 

 

 
SKOLEN – HPS avd. Grobunn 

Grobunn leier ut lokaler til HPS på Hedmarken som gir et skoletilbud til elevene som bor på 

Grobunn. Her gis den enkelte mulighet for en individuell utvikling allment menneskelig, 

faglig og praktisk. De har en tredelt opplæring innen teoretiske, praktiske og kunstneriske 

fag. Læringsarenaene er skolekjøkken, gård og snekkerverksted og de har også noe norsk, 

matematikk og kunstneriske fag som musikk og eurytmi. En dag i uken har de 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 kafe, 

butikk, foredling, snekkerverksted, ved-verksted, vaktmester-verksted, stoff- og 

tovingsverksted, gårdsbruk med husdyr, grønnsaksproduksjon og gartneri m.m.  

Landhandleriet har et godt utvalg av økologiske produkter og det selges egenproduserte 

grønnsaker, kjøttvarer og foredlede produkter. Vi selger også produkter fra verkstedene på 

gården. Kafeen har gitt ungdommene flotte muligheter til å ta imot og servere gjester og på 

den måten blir opplæringen og praksisen svært reell.  
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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. 

 

  
 

 
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. 

Hovedmål for skoleelevenes bo- og fritidstilbud: 
 

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. 



 

 

 7 

 

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.  

 

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. 

 

  
 

 
SPIREN – Grobunnlærling-boligen 

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 hvor en del 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 Grobunnlærlingenes botilbud: 
 
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. 
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LANDBRUKET 
 

På gården har 7 dekar vært benyttet til dyrking av forskjellige grønnsaker. Noe av 

grønnsakene er brukt i boligene, og noe er solgt i gårdsbutikken. Det er høstet frukt og bær 

fra 2 dekar, og dette er foredlet til syltetøy og saft som er solgt i butikk eller brukt av gårdens 

egne beboere. Det er dyrket økologiske poteter på 1 dekar og økologisk grovfor på 112 

dekar. Framover er det behov for pløying og gjødsling for å fornye enga og få bedre avlinger. 

Det har vært gjort forsøk på kornproduksjon på 25 dekar, men her har det vært benyttet 

såkorn av dårlig kvalitet, noe som har gitt mye ugras og dårlig avling. Ellers har 3 dekar har 

vært benyttet som grønngjødslingsareal.   

Ved starten av året hadde vi 3 ammekuer, og ni kalver/årskalver. Av disse er det beholdt en 

ku av rase Hereford og 2 Herefordkalver. Det ble kjøpt inn 6 drektige kuer (Tyroler Gråfe) og 

en okse. Kalvene som ble født sommer 2017, ble solgt på nyåret 2018. 

Vi hadde 19 søyer, 1 vær og 2 geiter.  

Vi har ellers hatt 65 verpehøner, 5 slaktegriser og flere kaniner.  

 

Mål for landbruket: 
 
I landbruksgruppen står elevenes og Grobunnlærlingenes behov i 

sentrum. Samtidig ønsker vi at gården produserer og utvikler seg og 

drives lønnsomt. Ungdommene skal oppleve glede og mestring, og 

de skal aktivt bidra i driften av gården og gjøre viktige daglige 

oppgaver.  

 

Ungdommene skal få 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. 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 
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egne forutsetninger innenfor trygge rammer. På gården får de trent både grovmotoriske og 

finmotoriske ferdigheter, de får øve på konsentrasjon, utholdenhet og koordinasjon.  

 

 

 
 
KULTURLIV 
 

Vi vil gi de 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 diverse feiringer: 

 

   
 

 

  
 
 
UTVIKLING OG RESULTAT AV VIRKSOMHETEN 
 

I 2017 har omsettingen økt med 8% Resultatet har økt fra kr 862.698,-  i 2016 til kr 
1.333.620,- for 2017. En økning på kr 470.922.-  som tilsvarer 54 %. Dette kommer av økte 
oppholdsinntekter.  
Inntekter fra Grobunn – Landhandel og Kafé har hatt en økning på ca. 18 %.   
Inntektene på gården har økt fra 154.600,- til 326.000,- i 2107. Underskuddet er høyere i år 
og dette skyldes at verdsettelsen av dyr i balansen er vesentlig lavere enn det vi betalte. 
Lønnskostnader har økt med ca. 3 %.  
 

I skole- og arbeidsåret 2017/18 har det bodd 7 skoleelever og 1 Grobunnlærling, og i 

lærlingeboligen har det bodd 9 Grobunnlærlinger. 

 
FORTSATT DRIFT 
 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne 
forutsetningen. 
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AKTUELLE HENDELSER I 2017 
 

ANBUDSKONKURRANSE 
 

Stiftelsen Grobunn deltok i en anbudskonkurranse som ble kunngjort i Doffin databasen 1 

2.12.2016, med tilbudsfrist 20.01.2017 kl. 12:00 og vedståelsesfrist 30.06.2017 kl. 12:00. 

Ved tilbudsfristens utløp 20.01.2017 kl. 12:00, var det innkommet 12 tilbud. Vi leverte tre 

ulike tilbud: 

1. Heldøgns botilbud for personer med ulik funksjonshemming og/eller 

tilpasningsproblematikk 

2. Avlastningstjenester på døgn- og timebasis for personer med ulik funksjonshemming 

og/eller tilpasningsproblematikk 

3. Aktivitetstilbud for personer med ulik funksjonshemming og/eller 

tilpasningsproblematikk 

Du kunne max. få 10 poeng, og her er resultatene Grobunn oppnådde i de ulike tilbudene: 

Heldøgns botilbud personer med funksjonshemning og/eller tilpasningsproblematikk:  

1 Grobunn 8,9 poeng. 

 

Avlastningstjenester på døgn- og timebasis: 

1 Grobunn 10 poeng.  

 

Aktivitetstjenester:  

1 Grobunn 9,2 poeng.  

 

Vi var den vinnende leverandør innenfor alle tre tilbudene, og Stange kommune beskrev 

følgende i evalueringen: 

Leverandør har et godt faglig tilbud med et eget pedagogisk fundament som de er trygge på 

og erfarne med å benytte. De an satte har god real- og formalkompetanse og de virker 

dedikerte og engasjerte i jobben de utfører. Det er en god boligmasse sentralt i Stange 

kommune og denne er godt tilrettelagt for den aktuelle brukergruppen. 

 

 

FERIE-/AVLASTNINGSTILBUD 
 

I 2017 startet vi et nytt tilbud; nemlig ferie-/avlastningstilbud i skoleferier, da dette har vært 

et ønske og behov fra foreldre og samarbeidskommuner. Samtidig er vi på Grobunn opptatt 

av ungdommer med utviklingshemming skal ha en aktiv fritid, preget av fellesskap, 

mestring, opplevelse og glede. Dette er i tråd med Regjeringens NOU 2016: 17 På lik linje 

som skriver at «et tilrettelagt fritidstilbud til mennesker med utviklingshemming skal legge til 

rette for læring, mestring og utvikling. Denne brukergruppen har ofte få nære venner, mer 
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fritid enn andre og utvikler oftere livsstilssykdommer. Et aktivt fritidstilbud vil gi mennesker 

med utviklingshemming god helsemessig gevinst, både fysisk og psykisk.» 

Vi ønsker derfor å bidra til et fritidstilbud for de som trenger det, og Grobunn er en ypperlig 

arena for sosialt fellesskap og mulighet for å bygge gode relasjoner, samtidig som vi legger til 

rette for fysisk aktivitet og mental utvikling.  

 

 
 

 

TV-INNSPILLING 
 

Vi var så heldige at vi ble valgt ut til å være med i Norge Rundt, hvor Grobunn skulle være 

hovedbasen gjennom hele sendingen. Vi ble vist hele 7 minutter i beste sendetid fredag 

kveld på NRK og det var Knut-Øyvind Hagen som var programleder. Prosessen og settingen 

var både spennende og lærerikt for medarbeidere og ungdommer. I ettertid fikk vi 

tilbakemeldinger om at programmet ble svært godt mottatt av redaksjonen og at seertallet 

var høyt.  

 

 

Dette var en utrolig fin anledning for 

Grobunn å få vist seg for omverdenen på og vivibenyttet anledningen godt.  
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UTBYGGING AV NYTT LØSDRIFT-FJØS 
 

 

I 2017 ble det bygget et uisolert tilbygg til den eksisterende driftsbygningen på 236 m2. 

Bygget er satt opp for å tilrettelegge for utvidet produksjon av 

ammeku. Planene var å øke til 15 mordyr, noe som vil gi bedre 

inntjeningsgrunnlag og bedre utnyttelse av gårdens egen 

grovforproduksjon.  Den nye fjøsdelen ville i tillegg gjøre driften mer 

praktisk, noe som er en stor fordel, spesielt i forbindelse med 

oppgaver på helg og i ferietid.  

Vi gikk til innkjøp av 6 drektige kviger av typen Tyroler Gråfe og 

Landbruksrådgivningen satte opp en økonomisk driftsplan. Vi brukte 

Hamar Boligbygg AS og utførte selv bygging av all innredning med 

påfølgende malingsarbeid. Fjøset ble ferdigstilt i september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
ETABLERINGEN AV «GROBUNN – ØKOLOGISK LANDHANDEL OG KAFE» 
 

PROSESS 

Gjennom intern prosess hvor ledelsen sammen med de ansatte var involvert, ble det 

bestemt at det skulle satses på utvikling av butikken på Grobunn. Det ble tilsatt en 

prosjektleder i 100% stilling som fikk mandat innenfor gitte rammer til fritt å foreslå, 

planlegge og gjennomføre tiltak for denne utviklingen. 
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MÅL 

Prosjektleder forslo opprettelse av kafé i tilknytning til butikken, med målsetting om at flere 

skulle bli kjent med Grobunn og det arbeidet som foregår for og med lærlinger og elever på 

gården. 

I tillegg var det en målsetting om at verksted «Butikk og kafé» i større grad skulle rendyrkes 

som et eget verkstedområde med arbeidstrening for lærlinger. 

 

OPPUSSING 

Juli måned ble brukt til oppussing av lokaler. Det ble lagt vekt på å skape et miljø som kunne 

speile stedet og det «gode livet på Grobunn». Miljø og gjenbruk ble vektlagt.  I tillegg måtte 

det tenkes på universell utforming, samt at lokalene raskt skulle kunne endres fra å være 

verksted til å bli kafé. Mattilsynet ble tidlig koblet på hvor vi fikk gode innspill mht. 

matsikkerhet og rutiner for hvordan lokaliteter og rutiner best kunne utformes. 

 

  
                         FØR-bilde           ETTER-bilde 
 
 
ØVE- OG PRØVEPERIODE 

Fra august og ut oktober måned ble det etablert rutiner og faglig opplegg for hvordan 

arbeidstreningen for lærlingene skulle foregå i verkstedet. To lærlinger ble «øremerket» 

dette arbeidet ut fra ønsker og egenskaper.  

Det ble gjennomført en rekke «øvekaféer» hvor eksterne grupper ble invitert til Grobunn 

som prøvegjester/-kunder. Det ble gjort gode erfaringer som var med på å justere og tilpasse 

planleggingen og driften av kaféen videre. 

 

 
OFFISIELL ÅPNING  

30. november ble Grobunn – Økologisk 

Landhandel & Kafé offisielt åpnet.  

 

Første del av arrangementet var forbeholdt 

spesielt inviterte. Gjestelisten besto av 

samarbeidspartnere fra blant annet nærliggende 

kommuner, Innovasjon Norge, Hamarregionen 

Utvikling, HA m.fl.  Programmet startet ved at ordfører i Stange; Niels Røhne foretok den 

formelle snorklippingen.  
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I kaféen fikk gjestene egenprodusert mat som ble servert av lærlingene våre. Flott 

underholdning og sang stod Knut-Øyvind Hagen for.  

 
 
 
 
 

 
 

Andre del av arrangementet var åpent for alle. Da ble det julegrantenning, sang og gang 

rundt juletre, risengrynsgrøt og saft til alle frammøtte, julefortellinger på låven samt at barna 

fikk besøke Grobunn-nissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dette ble en minnerik dag for alle på Grobunn! 

 

HVERDAGEN – ERFARINGER SÅ LANGT 

Opprettelse av Grobunn – Økologisk Landhandel & Kafé må sies å ha blitt en særdeles positiv 

og viktig utvikling av Grobunn. Den har blitt lagt merke til langt ut over det vi hadde 

forventet eller håpet på i utgangspunktet. Omsetningen i butikken har økt, men det aller 

viktigste er uansett den formidable utviklingen som berørte lærlinger har oppnådd i løpet av 

svært kort tid. Dette vil være av stor betydning for hvilke muligheter den enkelte lærling kan 

få når han/hun en dag skal videre livet.  

 

Etableringen av kaféen ser i tillegg ut for virkelig å kunne bli den møteplassen hvor Grobunn 

inkluderer og kobler mennesker sammen på en god og naturlig måte.  
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           «Det gode livet på Grobunn, hvor tiden går litt saktere!» 
 
 

ARBEIDSMILJØ 
 

I 2017 hadde vi ca. 40 dagsverk med egenmeldt sykefravær og 327 dagsverk med lengre 

fravær/sykemeldinger, dette utgjør totalt ca. 11,2 % sykefravær. Egenmeldt sykefravær 

utgjør ca. 0,7 %. Det er 3 ansatte som har sykemeldinger i lengre perioder. 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  

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, og dette har vært positivt både for den enkelte og for virksomheten. Det har 

vært viktig for oss å inkludere personer med redusert funksjonsevne, og dette arbeidet har vi 

lyktes med.  
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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 bruker 

Steinerskolen på Hedemarken sitt lønnssystem som grunnlag for eget lønnssystem.  

Årsverk totalt i 2017 var ca. 21 fordelt på 36 medarbeidere. Det er flere medarbeidere som 

har fått fast ansettelse. 

 

Grobunn er opptatt av å sikre tverrfaglig kompetanse og dedikerte medarbeidere. På hver 

avdeling er det utarbeidet ulike stillingshjemler for å sikre at nødvendig kompetanse blir 

ivaretatt. Det har blitt ansatt flere menn, noe som er viktig for virksomheten både faglig og 

sosialt.  

 

Grobunn har også volontører med ulik erfaring og kulturell bakgrunn, som er en ressurs i 

hverdagen.  Alle bor på stedet og 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. 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 imidlertid ikke 

vært nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling eller forhindre 

forskjellsbehandling mellom kjønnene. 
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STYRET 

 

Styrets medlemmer pr. 31. desember 2017 var Jens Olai Jenssen (styreleder), Bo Paulsen 

(styremedlem), Wenche Haslie (styremedlem), Kristin Stormorken Rustand (styremedlem), 

og Brit P. Velta (medarbeiderrepresentant). Vararepresentanter er Sigbjørn Myklebust og 

Piet Zwart. 

 

 
ØKONOMISTYRING 
 
Økonomiansvarlig og 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. Eksternt revisorselskap er Sandberg Revisjon. 

 

 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
 
Stiftelsens hovedinntekt kommer fra oppholdsinntekter for elevenes og Grobunnlærlingenes 
bo, - arbeids- og dagtilbud. For skoleåret 2017/18 har vi 7 elever og 10 Grobunnlærlinger. 
 
Vi har ingen fast driftsavtale med det offentlige, men inngår oppdragsavtaler for ett år av 
gangen med de enkeltes hjemkommuner.   
 
Stiftelsen Grobunn har en mindre husleieinntekt fra 1 boenhet for vaktmester, 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. Det må hele tiden påregnes en del 

utgifter til ekstern hjelp i form av elektriker, - og rørleggertjenester. 

 

Gjennom støtte fra Helle Bennett Allmennyttige Fond, begynte vi en prosess i 2016 som gikk 

ut på å sy sammen leilighetene i Spiren av sikkerhetsmessige tiltak. I forlengelse av dette, har 

det blitt gjort generelle utbedringer innvendig, bl.a. betydelig malingsarbeid, snekring, 

rørlegger, - og elektrikerarbeid. En bod ble gjort om til soverom og medarbeidere fikk et 

«nytt» og mer funksjonelt vaktrom. 
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I annen etasje på hovedhuset, ble det gamle kjøkkenet/oppholdsrommet til volontørene 

gjort om til et stort og fint møterom. Flere kontorer ble pusset opp og det ble gjort 

utbedringer i leiligheten til volontørene. 

 

I forbindelse med de to prosjektene vi hadde i 2017, ble det gjort både utbedringstiltak og 

vedlikeholdsarbeid. Lokalene til Økologisk Landhandel & Kafé ble pusset opp og det ble kjøpt 

enn en del inventar og møbler. I fjøset ble det lagt ned egeninnsats i form av snekring og 

maling av nye innredninger.  

 

 
 
 
 

 

 

 

ORGANISASJONEN 
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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. 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. 
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• 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».  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

For Stiftelsen Grobunn, 
Romedal, 15.05.18 

 
Lene Hagen 
daglig leder 


