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STIFTELSEN GROBUNN       

Frenningvegen 102 

2344 Ilseng 
Org.nr.: 971 649 828 
Tlf.: 481 60 541    
e-post: post@grobunn.no 
hjemmeside: www.grobunn.no 

 

Årsrapport 2018 
 

 
 

1. 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. 

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

landbruket med sosiale oppgaver i vår tid. 
4. Den 1.7. 1999 overtok/kjøpte Stiftelsen Grobunn eiendommen Frenning Vestre av 

Stange kommune. 
5. Grobunn gir et helhetlig opplærings- bo- og sosialtreningstilbud for ungdommer med 

spesielle behov.  
6. Tilbudene innebefatter døgntilbud, arbeidstrening og ferieavlastning. 

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 

 



 

 

 5 

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 botilbud for videregående skoleelever med skoleplass i Helse Pedagogisk 

Steinerskole i Ottestad 

• Et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening som Grobunnlærlinger 

• Arbeidstrening på dagtid 

• Ferieavlastning 

 

Vårt tilrettelagte arbeidstreningstreningstilbud på dagtid har ulike læringsarenaer som butikk 

og kafé, kjøkken- og matproduksjon, snekker- og vedproduksjon, tekstil- og renholdsverksted, 

samt drift- og gårdsverksted. I tillegg driver vi et allsidig landbruk, med dyrehold og 

grønnsaksproduksjon som også er tilrettelagt som læringsarena for ungdommene. 

 

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

unge volontører fra forskjellige steder i Europa som bor og arbeider på stedet. Dette støttes 

økonomisk gjennom Bufdir og Erasmus+. 

Stiftelsen Grobunn har to leiligheter som pr. i dag leies ut til ansatte. 

Grobunn leide fram til sommeren 2018 ut lokaler til HPS på Hedmarken som ga et 

skoletilbud til elevene som bodde på Grobunn. Fra høsten ble skoletilbudet lagt til 

Steinerskolen i Ottestad og elevene blir kjørt og hentet i drosje. Skolen driver 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.  

DAGTILBUDET – Grobunnlærlinger 
 

For de som er ferdig på videregående skole tilbyr Grobunn arbeidstrening på dagtid, og hvor 

ungdommene defineres som «Grobunnlærling». Arbeidstreningen har fram til nå foregått 

innenfor områder som butikk, kjøkken, toveverksted, ved- og gårdsarbeid. På bakgrunn av 

interne erfaringer samt endrede behov og rammebetingelser i omgivelsene, har vi sett 

behov for å utvikle, rendyrke og ikke minst ta ut de mulige potensialer som finnes av gode og 

utviklende arbeidsområder på Grobunn.  

 

VERKSTEDER 

Vi har i prosess kommet fram til å rendyrke verkstedene våre ende mer, samt at vi har gitt 

dem nye navn som kan være med på å se ytterligere muligheter for læring innenfor det 

enkelte verksted. De nye verkstedene har fått følgende navn: 
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➢ Kjøkken- og matproduksjon 

➢ Butikk og kafé 

➢ Tekstilproduksjon og vaskeri 

➢ Snekker- og vedproduksjon 

➢ Gård og drift 

VERKSTED: 

Kjøkken- og 

matproduksjon 

VERKSTED: 

Snekker- og 

vedproduksjon 

VERKSTED: 

Gård og drift 

VERKSTED: 
Tekstilproduksjon 

og vaskeri 

VERKSTED: 

Butikk og Kafé 

FELLES 

AKTIVITETE

R: 

Bespisning 

Fysisk aktivitet 
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GJENNOMFØRING 

Vi definerer utviklingene av Dagtilbudet og verkstedene på Grobunn som et 

«Hovedprosjekt». Prosjektet skal/må gjennomføres parallelt med den daglige driften, slik at 

vi har organisert framdriften ved etablering av «Delprosjekter». Delprosjekt 1 var utvikling av 

verksted Butikk og kafé (Grobunns Landhandel og kafé), og som ble ferdigstilt i november 

2017. Dette har blitt en døråpner for omgivelsene som vi ser har blitt en stor suksess. 

Delprosjekt 2 har vært igangsetting av verksted Tekstilproduksjon og vaskeri. Dette er/blir 

en større og mer krevende gjennomføring da vi her er avhengig av langt større ressurser 

utenfra i gjennomføring og ferdigstillelse. Kostnader ved utvikling av dette verkstedet vil 

også være betydelig, og det blir derfor søkt om støtte fra blant annet Innovasjon Norge. 

De øvrige delprosjektene (3: Kjøkken, 4 Snekker og 5: Gård) er planlagt med igangsetting 

fortløpende etter hvert som foregående delprosjekt er ferdigstilt. 

 

UTVIKLINGSTRAPP - «Grobunn for utvikling!»  

For i større grad å kunne sikre at lærlingen gis mulighet for utvikling på flere plan, har vi 

utarbeidet Grobunn’s Utviklingstrapp. Denne er ment å være et praktisk verktøy som kan 

være med å bevisstgjøre ansatte sammen med lærling hvordan man arbeider for å komme 

seg opp på neste trinn i trappa. Det legges opp til at alle skal kunne oppnå utvikling på ett 

eller flere av områdene, og vil bli veiledet ut fra følgende områder: 

 

➢ Utviklingsområde 1: Faglig 

➢ Utviklingsområde 2: Sosialt 

➢ Utviklingsområde 3: Primært 
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PERIODER 
Videre har vi organisert arbeidsåret ut fra «perioder»:  

➢ Periode 1: Fellesskapsperiode; Bli kjent. Sette gruppen. Observere. 

➢ Periode 2: Verkstedperiode på 3 måneder 

➢ Periode 3: Verkstedperiode på 3 måneder 

➢ Periode 4: Verkstedperiode på 3 måneder 

 

Inntil 4 lærlinger blir her fordelt på det enkelte verksted, hvor de forblir i minimum 3 

måneder. Etter hver periode vurderes det om lærling fortsetter i samme verksted eller om 

de tildeles ett nytt verksted. 

Denne organiseringen er gjort for å skape større ro, forutsigbarhet, større mulighet for 

ansatte til å bli kjent og kunne gi bedre individuell oppfølging og veiledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE 1 

Bli kjent, skape 

fellesskap, 

observere 

Fra 1. august til 30. 

september. 

 

PERIODE 2 

Verkstedperiode 

Fra 1. oktober til 31. 

desember. 

PERIODE 3 

Verkstedperiode 

Fra 1. januar til 31. 

mars 

PERIODE 4 

Verkstedperiode 

Fra 1. april – 30. 

juni 
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STRUKTUR OG ORGANSIERING 

Hvert verksted ledes nå av en Verkstedleder. I tillegg kan det være ansatte som Veiledere 

og/eller Assistenter, alt etter hvilket verksted og hvilke lærlinger som arbeider der. 

Verkstedleder har fagansvaret for sitt verksted, og skal organisere arbeidshverdagen ved at 

de styres/ledes ut fra Månedsplaner og Ukeplaner. Dette for å gjøre det mest mulig 

forutsigbart for den enkelte lærling, men også en kvalitetssikring i forhold til andre (vikarer 

o.l.) som evt. skal arbeide i verkstedet for en periode. Ellers er det innført fagmøter hver 

morgen (15-20 minutter), hvor personalgruppen har faglig fokus på lærlingene og hvordan 

møte/ivareta den enkelte der de er akkurat nå. 

 

 Arbeidstrening i bilder fra verkstedene! 

 

  



 

 

 10 

FYSISK AKTIVITET 

Helt nytt av året er at vi har lagt opp til fysisk aktivitet i arbeidshverdagen for lærlingen. Hver 

onsdag har vært satt av til tur, trening og opplevelse, i hovedsak ute i friluft. Aktivitetene er 

blitt tilpasset årstid samt fysiske forutsetninger og hva som har vært riktigst for gruppen til 

enhver tid. Eksempler er tur i marka, skigåing, balansetrening, ballspill, dans, styrketrening, 

fysisk gårdsarbeid osv. Ellers er det lagt opp til fysisk aktivitet der det er naturlig. Eks. i 

fellessamlinger på morgenen, eller i det enkelte verksted hvis de ser det hensiktsmessig eller 

det byr seg mulighet.  

Denne satsingen har vist gode resultater (mestring, styrke, vektreduksjon, sosialisering, 

harmoni og velvære mm), og har blitt oppfattet og kommentert svært positivt i det 

offentlige rom, fra blant annet fagpersoner som aktivt arbeider med folkehelse ute i 

kommunene. 
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BESØK PÅ GROBUNN 
 

Det har vært en målsetting med 

etablering av kaféen vår å gjøre Grobunn 

kjent for flere.  

Dette året har vi hatt mange grupper 

som har tatt turen til Grobunn. Ansatte 

og brukere fra nærliggende kommuners 

dagsenter har kommet med busslass 

opptil flere ganger dette året. Vi har hatt 

mindre grupper fra barneskoler på besøk. Vi har hatt ungdomsskoleelever på 

«Jobbskygging» på besøk. Vi har hatt elever fra videregående skole på besøk. 

Og alle besøk har vært med på å synliggjøre det vi arbeider for, og blitt en god arena hvor 

nettverk bygges og hvor vi sammen har skapt gode, morsomme og givende møter mellom 

mange forskjellige mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Jobbskyggings-elever     Elektroklasse på besøk 
 

 

Sang og musikk for og med gjestene! 
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SAMARBEID MED FORELDRE/FORESATTE 

Det har også blitt vektlagt ytterligere oppfølging og kontakt med foreldre/foresatte dette 

året. Foruten de formelle ansvarsgruppemøtene som gjennomføres, bruker vi flittig sosiale 

medium for å synliggjøre det daglige livet på Grobunn slik at foreldrene blir tryggere, kan bli 

stolte og ikke minst ha mere å snakke med sin sønn/datter om når de kommer hjem. Det 

sendes ut Informasjonsbrev på epost hver 14. dag som beskriver og informerer mer konkret 

om hva som har skjedd og hvilke planer vi har framover. Samtaler med den enkelte forelder 

ved henting/levering av ungdommene i forbindelse med hjemmehelg vektlegges også, samt 

at det forsøkes så langt det er mulig å tilpasse individuelle behov den enkelte ungdom måtte 

ha mht. transport til eks. fysioterapi, til buss- eller togstasjon ved hjemreise, til 

spesialforretninger som frisør osv, for å lette hverdagen for ungdommene og foreldrene. Det 

å involvere foreldre/foresatte mer i hverdagen på Grobunn, medfører at vi blir enda bedre 

kjent, vi får en tettere kontakt med hver enkelt, som igjen gir verdifull innsikt og forståelse i 

samarbeidet om og for ungdommen 

 

SAMMENDRAG 

Det har vært et spennende år for Dagtilbudet. Resultater så langt i utviklingsarbeidet har 

vært svært positivt. Det er blitt arbeidet bevisst med samhold, team og godt arbeidsmiljø i 

personalgruppen. Ansatte er blitt involvert i prosessene slik at det oppnås eierforhold og 

ansvarsfølelse i gjennomføringen av alle endringer. Det har vært positivt og i større grad 

kunne måle/se og ikke minst forstå hva og hvordan utviklingen til den enkelte lærling 

foregår/har foregått. Da har vi kunne legge vekt på det vi ser fungerer, og legge til side det 

som ikke fungerer like godt.  

 

Det understrekes at dette året er oppstarten av et utviklingsarbeid som vil måtte følges opp 

og utvikles framover, trolig i flere år. Men effekten så langt har vært veldig god, og det ses 

med forventning på en fortsatt positiv utvikling for Grobunn de kommende årene. 
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BOLIGENE PÅ GROBUNN – Solgløtt og Spiren. 
 
Tidligere år har boligene vært mer adskilt der elevene har bodd i Solgløtt og 

Grobunnlærlingene i Spiren. Ettersom interessen og søkere for lærlingtilbudet har økt de 

siste årene bor det nå elever og de yngste lærlingene eller de lærlingene som trenger tettere 

oppfølging i Solgløtt. Derfor har boligene blitt mer samkjørt det siste året og samarbeider 

tettere om det faglige og aktivitetene i hverdagen. Det er også slik at begge boliger har et 

tilbud 260 døgn i året der vi begynner skole- og arbeidsåret i august. For elevene som følger 

skoleruta og har lengre sommerferie samt høst- og vinterferie har vi et ferie- og 

avlastningstilbud for de som har behov for dette.  

 

Vi har plass til inntil 20 ungdommer tilsammen i begge boligene. Grobunn er en midlertidig 

bo- og opplærings arena 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. Ungdommene har egne 

private rom og begge boliger har felles kjøkken og stue der vi spiser alle måltider sammen, 

har husmøter, organiserer felles aktiviteter og øver på sosiale ferdigheter. Samtidig har vi 

andre områder der man kan være i mindre grupper. 

 

   
 

Vi ønsker at ungdommene skal få oppleve en ungdomstid som kan tilsvare andre 

ungdommers opplevelser.  Det tilrettelegges for at ungdommene får mulighet til å bli en del 

av en gruppe der de kan finne samhørighet og identitet. På ettermiddagen og i helgene har 

vi forskjellige fritidsaktiviteter som svømming, trening, diskotek, utflukter, hytteturer og 

andre forskjellige spennende ungdoms-aktiviteter. Vi har fine muligheter på stedet til å drive 

et rikt aktivitetstilbud samtidig som vi har muligheten til å reise inn til Hamar for by-nære 

aktiviteter. Hovedfokus er fysisk aktivitet i form av hverdagsaktivitet og andre 

helsefremmende aktiviteter.  

Det er ungdommene selv som skal drifte boligen i form av det som trengs for å lære seg å 

bo. Det vil si at ungdommene selv lager middag, støvsuger, dekker bordet, rydder inn og ut 

av oppvaskmaskinen, klesvask og andre huslige gjøremål. Personalet står, så langt det lar seg 

gjøre, på siden og veileder eller deltar med ungdommene. Dette gjør til at ungdommene blir 
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selvstendig i daglige gjøremål. Vi har fokus på et sundt og næringsrikt kosthold og lager 

maten fra bunnen med grønnsaker eller salat til samtidig som det er lov å kose seg med kake 

på bursdager og godteri i helgen.  

 

 

   

Hovedmål for boligene 

Målet er å skape et helhetlig utviklende tilbud, som inkluderer bo- og sosialtrening i samspill 

med andre ungdommer. Med dette mener vi å øve inn primære, sekundære og sosiale ADL-

ferdigheter. 

Et viktig mål 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 ungdommene å klare seg med minst mulig hjelp og ta ansvar for eget liv. 
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LANDBRUKET 
 

I starten på 2018 ble det gjort et midlertidig vedtak i styret om å gå over til økologisk 

landbruk på Grobunn. Vi tok da kontakt med Norsk landbruksrådgivning, og inngikk en 

Økologisk Rådgivningsavtale med dem. Fokusområdene var optimalisering av 

landbruksdrifta, herunder tiltak som fornying av eng, gjødselplan og bedre avlinger.  

I sesongen ble det gjennomført et stort arbeid med pløying, gjødsling og fornying av enga, 

noe som vil gi bedre jordsmonn, lettere pløying, mindre ugress, bedre drenering og større 

avlinger. Det har blitt foretatt rengjøring/spyling av kummer og dreneringsrør, og dette har 

hatt god virkning mot oversvømmelse på jordene.  

Det er et veldig godt jordsmonn og stort avlingspotensiale på Grobunn. På sikt vil vi vurdere 

dyrking av korn på en del av arealene. Dette vil gi større inntekter enn kun grasproduksjon, 

og vil være hensiktsmessig ut fra et økonomisk motiv og med tanke på gårdens eget behov 

for fôr.  

Til tross for ekstrem tørke gjennom sommeren, fikk vi en avling som tilsvarer det vi har hatt i 

tidligere år på den gamle enga. Vi har nå flere dyr, og har denne sesongen kjøpt inn 

ammoniakkbehandlet halm som tilleggsfôr. Vi søkte og fikk avlingsskadeerstatning. De 

beregninger som ble lagt til grunn for erstatningssummen fra Fylkesmannen, viser et stort 

potensial for mye bedre avlinger i et normalår. Foretatte fôrprøver viser meget god kvalitet 

på høyet. God kvalitet gir høyere pris pr. bunt.  

Det tidligere grønnsakjordet er nå sådd og ble brukt som slåtteeng i år, og som beite neste 

år. Dette for å få til et godt vekstskifte og nok beiteområder.  

Et nytt område nedenfor hovedhuset (ca. 1 mål), er brukt som grønnsakshage. Her har vi 

sådd og høstet grønnsaker til eget bruk. Vi har også inngått en avtale med Alm om kjøp av 

biodynamiske grønnsaker. 
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Av storfe er det 7 drektige ammekyr, 3 drektige kviger og 6 oksekalver. Det er ellers 10 

drektige søyer, 11 høner og en hane. På høsten ble det slaktet syv utegriser. Vi har også fem 

kaniner. I løpet av året ble det slaktet en avlsokse, og sommeren 2018 lånte vi en okse for ny 

bedekning.  

 

 
 

Det har ikke vært noen problemer knyttet til lamming og kalving, og det har heller ikke vært  

sykdom hos dyrene.  

På grunn av problemer med frosne rør til drikkekar, er det gjort utbedringer av rør og 

drikkekar i fjøset. Disse utbedringene har også vært nødvendig jf. krav til brannsikkerhet.  

I utefjøset har vi skiftet ut fanghekken. Den gamle, manuelle fanghekken i tre, er byttet ut 

med en automatisk fanghekk. Dette er gjort av sikkerhetsmessige hensyn, og gir en enklere 

og trygge mulighet for feste av dyrene ved stell og veterinærbesøk.  
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I løpet av 2017 ble det bygget et uisolert tilbygg til den eksisterende driftsbygningen på 236 

m2. Bygget ble satt opp for å tilrettelegge for utvidet produksjon av kjøttfe. Planene er å øke 

til 15 mordyr, noe som vil gi bedre inntjeningsgrunnlag og bedre utnyttelse av gårdens egen 

grovforproduksjon. 

 
 

Vår besetning er nå klassifisert som «Grønn besetning», og vi vil i tillegg satse på å fylle 

kriteriene for Helsestorfebesetning i 2019. Dette er først og fremst et tiltak mot 

smittespredning og økt bruk av antibiotika i storfebesetninger, men det vil også gi bedre 

priser ved levering av livdyr og slakt.   

På grunn av tørken og det dårlige livdyrmarkedet denne sesongen, valgte vi å fore opp årets 

oksekalver. Disse vil vi forsøke å få kåret, noe som også vil gi en bedre pris ved salg eller 

eventuelt slakt.   

I det nye utefjøset har vi nå montert en tredje vegg, noe som har gitt oss etterbetaling av 

almenningsrabatt. 
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Det er laget nye rutiner og rapporteringssystemer for alt arbeidet som utføres i fjøset. 

Gården er en flott og viktig læringsarena for ungdommene, og vi har hatt fokus på å 

tilrettelegge for meningsfulle og tilpassede arbeidsoppgaver.  

 

 

VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGER  
 

Innenfor området drift- og vedlikehold skal vi ivareta oppgaver og rutiner som er nødvendig 

for at bygninger og anlegg skal fungere og holdes ved like. 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. 

I første halvår ble det gjort en vurdering og prioritering av oppgavene, og det ble laget et 

program for året. Ved utgangen av året har vi rapportert hva som er gjennomført, og hva vi 

av ulike årsaker har valgt å utsette. I sum har vi utført våre driftsoppgaver i henhold til det 

planlagte arbeidet. 

Det er gjort et arbeid med gjennomgang av HMS-rutiner totalt for Grobunn. Dette arbeidet 

har bestått i å kvalitetssikre eksisterende rutiner, utarbeide nye rutiner, og sikre enkel 

tilgang til den dokumentasjonen som til enhver tid foreligger. Vi har i løpet av året 

gjennomført egenrevisjoner etter KSL-standarden. KSL (Kvalitetssystemet i landbruket) er 

næringas felles kvalitetssystem for primærproduksjonen og er anerkjent av Mattilsynet som 

en nasjonal bransjestandard. Arbeidet med KSL inngår i planen om å bli godkjent som Inn på 

tunet-gård i 2019. 

 

Våre prioriteringer av vedlikeholdsoppgaver gjennom året har i første rekke vært 

utbedringer som sikrer at anlegget brukes og driftes på en forsvarlig måte slik at 

sikkerhetsnivået opprettholdes. Noen av vedlikeholdet som er gjennomført er: 

Bygninger: 

 

• Opprydning på hele Grobunn (over 3 x 22 kubikk containere)  

• Ny varmtvannstank i kjelleren på Solgløtt som et tiltak mot 

Legionellasmitte.  

• Godkjenning av fyringsanlegget etter krav fra kommunen og 

brannvesenet  

• Montering av snøfangere på låvetak   

• Utskifting av alle vinduer, innvendig maling, nytt kjøkken og 

nytt gulv i stua, nye badedører og nytt elektrisk anlegg i 

sikringsskap på Solgløtt. 

• Utvidet med et nytt soverom, skiftet noen vinduer og dører på 

Spiren. Utvendig gravearbeid mot vannlekkasje 

• Ny trapp til hovedhuset, oppussing av leilighet i tredje etasje 

(praktikantboligen), oppussing av bibliotek og klasserom i 

kjelleren, nytt gulv i bibliotek og vaskerom 
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• Tettet kjølerom(grønnsaker) i kjelleren   

• Satt opp ny vegg i fjøset, skiftet forhekken, satt inn ny forsilo, 

skiftet rør og vannkar til dyra (frostsikring). 

 

Det blir foretatt årlige brannvernkontroller og el-kontroller, og utbedringer blir foretatt jf. de 

anmerkninger som blir påvist. Det gjennomføres brannvernøvelser flere ganger årlig. 

 

 

KULTURLIV/ARRANGEMENTER 
 

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.  

 

Hvert år arrangerer Grobunn ungdomsseminar med deltakere fra hele det helsepedagogiske 

og sosialterapeutiske miljøet i Norge. Dette året var temaet «FØRSTE- og annen HJELP hvor 

en kunne delta på førstehjelpskurs og få kursbevis. Fordypningsområdene var: 

• Hva gjør vi når vi blir syke? 

• Hvordan holder vi oss friske? 

• Hvordan passer vi på hverandre? 

 

På kveldene er det masse underholdning, bl.a. quiz, konsert og disco. Grobunn tilbereder og 

serverer mat og er vertskap for over 60 deltakere. Det er et populært sosialt arrangement 

der ungdommene møtes til både uformelt og formelt opplegg med ulike tema fra år til år. 

 

Vi holder også flere ulike arrangementer i året hvor vi har 

ÅPEN GÅRD. Kan for eksempel trekke fram at vi hver høst 

har Åpen dag hvor alle kan komme og se og oppleve 

Grobunn.  

Dette er en flott mulighet for oss til å vise fram hva vi står 

for og gjøre tilbudene våre kjent for allmennheten. Det 

kommer masse folk og vi tilrettelegger for ulike aktiviteter 

for store og små, og vi inviterte dette året ulike 

samarbeidspartnere som bidro med en stand. Her ser dere 

ulike bilder fra denne flotte dagen: 
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Eggen Gardsysteri solgte økologiske 
oster i verdensklasse 
 
 
 
Vi samarbeider med Den norske Turistforening  
som har et eget tilrettelagt tilbud for 
funksjonshemmede. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overskuddet fra loddsalget gikk til YES-Kilimanjaro, som er 
Stiftelse har som formål å medvirke til sosial, kulturell og 
økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen, Tanzania, for å 
fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet. De har et 
sentralt mål om å inkludere funksjonshemmede i all sin 
virksomhet. 
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I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2018 fikk vi vår egen Grobunn-sang, som ble skrevet av Knut- Øyvind Hagen. Teksten ble 
skrevet på bakgrunn av nøkkelord gitt av medarbeiderne på Grobunn. Denne sangen 
beskriver godt «det gode livet på Grobunn»: 
 

 

Om du vil ha spenning – kom ut til Frenning 

Gården der allting gror 

Med somre med frodige farger og med vakre vintre 

Et ungdommens rike – ingen er like 

Alle får sette spor 

Og dyra er frie – en del av vår rike jord 

 

Ja Grobunn er plassen og stedet 

Vårt hjem og vårt paradis 

Et sted med uendelig glede 

Med ku, høne, lam og gris 

Et sted hvor vi alle er venner 

Hvor allting har sin verdi 

Det beste av steder vi kjenner på jord 

Her på Grobunn bor vi 

 

Mens kveldssola skinner skaper vi minner 

Finner på spik og sprell 

Og ingen får være alene – vi er alle sammen 

Vi ler og vi kniser 

Og maten vi spiser, den har vi laget selv 

Vi snekrer og spikker, danser på discokveld 

 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 

http://pngimg.com/download/22059
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Ja Grobunn er plassen og stedet 

Vårt hjem og vårt paradis 

Et sted med uendelig glede 

Med ku høne lam og gris 

Et sted hvor vi alle er venner 

Hvor allting har sin verdi 

Det beste av steder vi kjenner på jord 

Her på Grobunn bor vi 

 

Hvor vi elsker å leve 

Du har sett oss på TV 

Kom og kjenn på vår glede og sang 

 

For Grobunn er plassen og stedet 

Vårt hjem og vårt paradis 

Et sted med uendelig glede 

Med ku høne lam og gris 

Et sted hvor vi alle er venner 

Hvor allting har sin verdi 

Det beste av steder vi kjenner på jord 

Her på Grobunn bor vi 

 
 
 
SATSINGSOMRÅDER I 2018 
 

I tillegg til satsing og fokus på fysisk aktivitet, som det allerede er sagt mye om, har vi i 2018 
hatt stort fokus på seksualitet og grensesetting. 
 
SAMARBEID MED LIKESTILLINGSSENTERET 
 

Grobunn har inngått et samarbeid med Likestillingssenteret og SMISO Hamar for å ta i bruk 

et program som heter VIP (Viktig Interessant Person). VIP-programmet er utviklet i Sverige 

og driftes der av Eskilstuna kommune. Det er et voldsforebyggende program for mennesker 

med intellektuell funksjonsnedsettelse og har som mål å gi deltakerne bedre evne til 

selvbestemmelse, grensesetting og forståelse av egne rettigheter og behov.  

Likestillingssenteret og SMISO Hamar fikk i 2018 rettighetene til VIP-programmet for å 

introdusere det i Norge. De inngikk deretter et samarbeid med Grobunn og seks 

pilotkommuner (Hamar, Ringsaker, Sør-Odal, Eidskog, Kongsvinger og Kristiansund) som sa 

seg villig til å teste ut programmet i perioden 2019-2022. Målet er at programmet skal bli en 

nasjonal modell for voldsforebygging for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. 

I forbindelse med programmet gjennomførte også Likestillingssenteret kurset «Trygg i egen 

seksualitet» for ansatte ved Grobunn og i pilotkommunene. Her får de ansatte mer kunnskap 

om kjønn, følelser, seksualitet, grensesetting, vold og overgrep.  
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Likestillingssenteret og SMISO Hamar vil holde VIP-programmet med lærlingene på Grobunn 

i 2019. Høsten 2019 vil ansatte ved Grobunn gjennomføre instruktørutdanning for VIP-

programmet, og deretter vil de selv kunne tilby VIP til lærlingene ved Grobunn.  

 

Vi er stolte av at vi bidrar til å satse på dette temaet og dermed gir lærlingene mulighet til å 

styrke sin selvbestemmelse. Denne typen forebygging vil gjøre lærlingene bedre rustet til å 

delta og ta sin plass i samfunnet. Målet med programmet er også at de skal evne å sette 

grenser for seg selv og gjøre seg mindre sårbare for vold og overgrep. Dessverre vet vi at 

mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse har betydelig høyere risiko for å bli utsatt 

for vold og overgrep. Vi må derfor starte forebyggingen tidlig. 
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ARBEIDSMILJØ 
 

I 2018 hadde vi 58 dagsverk med egenmeldt sykefravær (5,5%) og 447 dagsverk med lengre 

fravær/sykemeldinger. Samlet utgjør dette ca. 9,4 % sykefravær. To ansatte var sykemeldt i 

lengre perioder.  

Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018.  

 

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.  
 

 
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.  



 

 

 25 

MEDARBEIDERSITUASJONEN  
 

Årsverk totalt i 2018 var ca. 22 fordelt på 32 medarbeidere. Det er flere medarbeidere som 

har fått fast ansettelse. 

 

Vi omorganiserte avdelingene og lederteamet der vi valgte å slå i sammen begge boligene til 

en enhet med en overordnet leder for begge boligene. Grunnen til at vi anså denne 

løsningen som svært god, er fordi det ble mange lærlinger boende i Solgløtt (tidligere 

elevbolig) og for at vi trenger å tilnærme oss like turnuser og prosedyrer. Det er en fordel at 

boligene samkjøres bedre og at det er overordnede like føringer på diverse prosedyrer og 

praksis. 

 

I forhold til organiseringen av landbruket og driftsavdelingen, anså vi det nødvendig og 

naturlig å se mer helhetlig på disse oppgavene. Vi ansatte dermed en leder for gård og drift 

med personalansvar og administrative oppgaver for begge avdelinger. På denne måten fikk 

vi samlet driftsavdelingene under ett, noe som er svært fornuftig slik Grobunn er bygget 

opp. 

 

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.  

 

LIKESTILLING 
 

Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig 

å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

 

STYRET 

 

Styrets medlemmer pr. 31. desember 2018 var Jens Olai Jenssen (styreleder), Kristin 

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

(styremedlem), og Brit P. Velta (medarbeiderrepresentant). Vararepresentanter er Sigbjørn 

Myklebust og Thor Arne Rosten. 

 

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 
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UTVIKLING OG RESULTAT AV VIRKSOMHETEN 
 

Omsetningen økte fra kr 14 513 744 i 2017 til kr. 15 467 110 i 2018; en økning tilsvarende 

6%. Resultatet ble redusert fra kr 1.333.620 for 2017 til kr 683.536; en reduksjon på kr 

650.084, tilsvarende 49 %. Reduksjonen i resultatet skyldes en del uforutsette kostnader.  

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat. 

 
FORTSATT DRIFT 
 

Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved 

at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

 

 

ORGANISASJONEN 
 

 
 

Ut ifra foregående beskrivelser og kartskissen (se over) som viser oversikt 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.  

Samtidig er det vesentlig å nevne at vi har mange gode og viktige samarbeidspartnere fra det 

helsepedagogiske og sosialterapeutiske miljøet i Norge; vi kan nevne Granly Stiftelse, 

Vidaråsen, FRAMskolen og Solborg. Disse ideelle virksomhetene, sammen med den gode 

kontakten vi har med ulike kommuner, bidrar sterkt til at rekrutteringen har vært svært 

stabil og god. Vi får dermed et stort antall ungdommer som danner et verdifullt fellesskap 

som gir 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: 
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• 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, 01.04.19. 

 

Lene Hagen 
Daglig leder 

 

 
Frenningvegen 102 

2344 Ilseng 


