
Vår ønske er at barna gjennom de ulike 

oppgavene, aktivitetene, lekene og 

mestringsopplevelsene, skal kunne 

tilegne seg nye kunnskaper og få økt 

selvtillit.  

Slik vi ser det er der viktig med god 

kommunikasjon og tydelig grensesetting 

for å oppnå dette. I tillegg er det viktig 

at vi har tid til hver enkelt, tid til å lytte 

og  arenaer hvor barna kan lære sosiale 

ferdigheter. 

Ved ulike aldersgrupper er det viktig at 

vi tilrettelegger deler av dagen 

individuelt, slik at dagsplanen kan 

variere noe med hensyn til alder. 

 

Priser: 1000 kr per barn for 2 dagers 

tilbud.  

Påmelding direkte på e post eller via 

kommunen.  

Kontaktinformasjon: 

Engelsåsen Gård 

Engelsåsveien 389, 

Jonsvatnet 

7039 TRONDHEIM 

 

Legg igjen beskjed eller send mail;  

Linda mobil: 908 11 480  

Siri Anita mobil: 47281187 

Epost: post@engelsaasengaard.no 

www.engelsaasengaard.no 

”Gårdscamp” 

Dagtilbud for barn fra 9-13 år. 

 

Mandag 6. og tirsdag 7. 

oktober 2014 

 



På gården kan vi tilby ulike aktiviteter som 

innbefatter: 

 Dyrestell 

 Fiske 

 Fysisk aktivitet/turer 

 Snekkerverksted 

 Formingsrom 

 Matlaging  

 ”Vikingetråkket” - en natur– og 

opplevelsessti og mye mye mer. 

 Tradisjonelt gårdsarbeid 

Vi vil ta utgangspunkt i  og fokusere på barnas 

trygghet og mestring. Her kan de yngste lære 

av de eldre, og få nye utfordringer. 

De fleste måltidene vil også bli organisert her, 

med unntak av grilling ute eller på turer. 

Generell dagsplan: 

Kl 08.30 - 09.00 Oppmøte 

Kl 09.00 Frokost 

Kl 09.30 Dyrestell 

Kl 10.30 Fysisk aktivitet/Tur 

Kl 12.00 Lunsj, inne eller ute 

Kl 13.00 Aktiviteter 

Kl 15.00 Lett måltid 

Kl 16.00 Campen stenger. 

Om oss:  

For tiden er det ulike ”Inn på tunet”- tilbud på gården, i 

samarbeid med blant annet Trondheim og Levanger 

kommune, Bufetat, NAV og Hegglia barnehjem. 

Mattew K. Wolfe 

Matthew har ellers lang erfaring fra inn-og utland som 

treningsfysiologi og rehabilitering av  mennesker i vanskelige 

livssituasjoner, blant annet innen hjerterehabilitering og 

idrettsfysiologi. Matthew har ellers en unik evne til å få alle til å 

trives og  føle seg hjem på gården.  

Linda Fossen Wolfe 

Linda er ergoterapeut, og har de siste 9  årene jobbet ved 

sikkerhetspsykiatri ved Brøset Regionale Sikkerhetsavdeling. 

Tidligere jobbet i skolevesenet i New Mexico, USA, som 

ergoterapeut og spesial pedagog ved terapeutisk dagprogram for 

vanskeligstilte barn og unge.  

Siri Anita M. Dalehamn 

Siri Anita har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, samt  er 

utdannet barnevernspedagog ved HiST. Har tidligere jobbet 

som både lærer og miljøterapeut for hørselshemmede.  

 

Alle har erfaringer fra avlastnings-, besøks- og beredskapshjem 

Vi vil også ha med oss noen ungdommer som bidrar til fine 

dager på Engelsåsen. 


