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INCLUFAR  
Inkluderende gårdsdrift

Sosial gårdsdrift 
„Sosial gårdsdrift“ og „Grønn omsorg“ dukker opp 
overalt i Europa: gårder som setter multifunksjonalitet 
ut i livet, møter myndighetenes behov for å skape ar-
beidsplasser som tilbyr sosiale hjelpetiltak i landlige 
områder. Sosial gårdsdrift innbefatter virksomheter 
innen jord- og hagebruk som integrerer mennesker 
med fysiske, mentale eller følelsesmessige funks-
jonshemminger, sosialt mistilpassede, unge lovbry-
tere, barn med lærevansker, rusavhengige, langtids-
ledige, aktive pensjonister, skoler og barnehager.  
Sosial gårdsdrift omfatter omsorg, inkludering, reha-
biliteringstrening og bedret livskvalitet. 

INCLUARS utdanningsopplegg
Hvordan kan kvaliteten på den sosiale gårdsdriften 
forbedres ved å sørge for utdanning? Kvaliteten i 
den sosiale gårdsdriften avhenger i høy grad av kva-
lifikasjonene til de involverte – når det gjelder pro-
fesjonsutdanning, menneskelighet og tverrfaglighet. 
Prosjektet INCLUFAR – inkluderende gårdsdrift – 

kombinerer erfaringer fra FAMIT-utdanningen som 
er etablert i Nord-Tyskland, med Camphill Northern 
Region Association CNRA, som tilbyr opplæring som 
del av „Baltic Seminar“, basert på eget pensum. Pro-
sjektet har som mål å overføre og tilpasse disse erfa-
ringene til andre europeiske land som til nå ikke har 
erfaring med utdanning i sosial gårdsdrift.

INCLUFAR-prosjektet bygger på 30-40 års praktisk 
og begrepslig erfaring i forskjellige land. Kombinas-
jonene av særlig økologisk og biodynamisk jordbruk, 
med deres krav om sunn jord og sunt miljø, og inte-
grering av sosialt arbeid, er veldig effektivt og har en 
positiv innvirkning på mennesker, natur og landskap. 
Disse gårdene ser ikke på funksjonshemmede som 
syke, men som genuine samarbeidspartnere med sitt 
spesielle repertoar av uttrykksmåter, som er i stand til 
og villige til å bidra til en tilleggsverdi i samfunnet og 
på gården. Den sentrale ideen i INCLUFARs pens-
um er å fokusere på menneskers evner og å forstå 
„utdanning“ som en vei mot individuell utvikling av 
alle deltakerne i virksomheten på gården eller i hage-
bruksvirksomheten.

Det er klart at denne utfordrende oppgaven krever ut-
danning og ferdigheter. Deltakere i INCLUFAR-utdan-
ningen vil bli gjort i stand til å skape en situasjon, en 
omgivelse eller miljø innenfor sitt daglige virke, hvor 
det kan utvikles en ekstra verdi for menneskene som 
trenger hjelp, for de profesjonelle med forskjellige ut-
danningsbakgrunn, gården selv og dens omgivelser.  

Metodiske trinn innenfor  
INCLUFAR-prosjektet  
I alt ti prosjektpartnere: fra Tyskland, Østerrike, Fin-
land, Norge, Nederland, Bulgaria, Tyrkia og Estland 
har vært med på et toårig samarbeid som startet i ok-
tober 2013. Hovedtyngden i arbeidet med prosjektet 
er overføringen av INCLUFAR-pensumet  gjennom 
en innovativ, inkluderende og deltakende tilnærming, 
basert på opplærings- og veiledningskomponenter, 
som i sin tur bygger på ideen om å utvikle intern ut-
danning og læring. Dette involverer åtte arbeidsgrup-
per fra hvert av to partnerland, som er blitt plukket ut 
for å iverksette overføringsprosessen:
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1. Vurdering og definisjon av formidlingsmåten: man 
vil gjennomgå analysen av de eksisterende behov og 
krav som er kommet til uttrykk ved tidligere prosjek-
ter, slik at man i samarbeid med prosjektpartnerne 
kan definere den optimale overføringsmåten. 

2. De eksisterende pensum fra FAMIT og Baltic Se-
minar vil bli tilpasset og de beste delene valgt ut, for 
å skape et INCLUFAR-pensum best mulig tilpasset 
hver partnerorganisasjon og -land. 

3. Sammensetting av en strukturert håndbok. Den ek-
sisterende informasjonen om sosial gårdsdrift, grønn 
omsorg og inkluderende gårdsdrift vil bli samlet, 
strukturert og gjort tilgjengelig for alle interessenter. 
Resultatet vil fokusere på et pensum og kursinnhold 
for intern opplæring.  

Realisering av INCLUFAR-pensumet. Gjennom 
et innovativt, inkluderende opplæringsopplegg vil 
avsenderpartnerne overføre håndboken og IN-
CLUFAR-pensumet til partnerne i målgruppen. En 
aktiv, deltakende og inkluderende tilnærming utgjør 
kjerneelementet i formidlingsprosessen. Prosjektpart-

nerne vil integrere mottakerne på alle stadier. Aktører 
med spesielle omsorgsbehov vil bli integrert proaktivt 
i prosjektets viktigste aktiviteter og arbeidsprogram.

Utbyttet av prosjektet: 
•  INCLUFAR-håndboken, som gir bakgrunnskunns-

kap om og begreper for Inkluderende Gårdsdrift

•  INCLUFAR-pensumet, tilgjengelig på alle partner-
landenes    språk

•  Nye ideer for å forbedre Sosial Gårdsdrift i alle part-
nerlandene gjennom besøk av opplæringsteam i 
Østerrike, Bulgaria, Estland, Finland, Norge, Neder-
land og Tyrkia 

•  Praktiske skritt for å implementere INCLUFAR-ide-
en, og en godkjent målestokk for å forbedre sosial 
og økologisk inkludering i europeiske land

INCLUFAR som et skritt i retning av 
sosial og økologisk inkludering
Disse ferdighetene vil ha inflytelse på kvaliteten på 
arbeidet på en gård, og også på distriktet med dets 
forskjellige profesjoner (bønder, gartnere, håndverke-
re, sykepleiere, sosialarbeidere, offentlige tjeneste-
menn osv.) Begrepet „inkludering“, som er av sentral 
viktighet for FN-konvensjonen om funksjonshemme-
de personers rettigheter, vil også bli anvendt for å for-
bedre kulturlandskapet og dets biotoper. Prosjektet 
har som mål å forbedre og støtte opplæringskursets 
mål om å skape større bevissthet om sosial og øko-
logisk inkludering. 

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europa-kommisjonen. 
Denne brosjyren er kun uttrykk for forfatternes synspunktene, og 
kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noe av bruken som 
kan gjøres av informasjoen i  brosjyren.
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prosjektpartnerne.  



INCLUFAR project partners  
and contact addresses:

PARTNERS:

ØSTERRIKE
Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at 
+43 72323672 
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof 
Oberhart, 9 
4113 Sankt Martin im Mühlkreis 
www.loidholdhof.org 
www.loidholdhof.at

BULGARIA
Zornitsa Valkova, organization@oporabg.com 
+359887252274 
BAACEST Bulgarian Association for Anthroposophical 
Curative Education and Social Therapy 
Varna 9003 
ul. Mur 17, vh.B, ap.28 
www.oporabg.com

ESTLAND
Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com 
+372 4898300 
Pahkla Camphilli Küla Estonia 
79742 Kohila vald 
www.pahklack.org

FINLAND
Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi 
+ 358 447722859 
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö 
Tapola 
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi Prosjektteamet

KOORDINATORER  :

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de 
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK  
LBF gGmbH 
Hauptstr. 32 – 34 
24616 Hardebek, Tyskland 
www.weide-hardebek.de

Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com 
+49 8142 570770 
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU 
Augsburger Straße 31a 
82194 Gröbenzell, Tyskland 
www.ibuibu.com
 
Klaus Merckens, klaus@merckens.de 
+49 731 3608254
merckens development support GmbH 
St.-Barbara Str. 30 
89077 Ulm, Tyskland 
www.merckens.de

Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info 
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR 
LANDSCHAFTSKULTUR E.V. 
Universität Kassel, FB 11 
Nordbahnhofstr. 1a 
37213 Witzenhausen, Tyskland 
www.soziale-landwirtschaft.de

Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi 
+358 29 532 6732 
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Luke)
Koetilantie 5 
00790 Helsinki, Finland 
www.luke.fi/en

HOFGEMEINSCHAFT
WEIDE�HARDEBEK

NORGE
Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi 
+47 99770870 
CNRA Camphill Northern Region Association 
Reidar Jensensgate 10 
7550 Hommelvik
www.cnra.co

NEDERLAND
Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl 
+31 575553459 
Urtica de Vijfsprong 
Reeoordweg 2a 
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

TYRKIA
Prof.Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr 
+90 242 3102422, 
Akdeniz University Antalya, 
Dumlupinar Boulevard 
07058 Antalya 
www.akdeniz.edu.tr 
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