Tilbud ved Hagastua Fritidsgård:
- Fosterhjem Avlastning helg og ferie - Botreningshybler - Arbeidstrening / dagtilbud - Tilsynsordning etter skoletid - Ordinær og tilrettelagt rideleir - Drop-in turridning -

Avlastningshjem / fosterhjem
Her i Hagastua har vi hatt barn på avlastning siden 2002 og vært
fosterhjem siden 2006. Tett voksenkontakt og samhandling med
dyra på gården i trygge omgivelser gir gode oppleveler og mestringsfølelse. Vi tilbringer mye tid ute, og bruker vår 25-manns
store lavoo så ofte vi kan.
I vår flotte driftsbygnng har vi stall med plass til alle våre islandshester, salrom med dusj og WC, kjøkken samt to leiligheter som
inneholder to TV- stuer og tre soverom. Her holder vi til når vi
har avlastningshelger, og ungene storkoser seg med nærhet til
stallen og alle dyra. I tillegg rommer bygget en cafè, verksted,
garasje, kontor og aktivitetsrom/ ateliè som vi også bruker i
mange av våre andre tilbud.
Tilsynsordning etter skoletid
Vi henter og bringer barn som trenger spesielt tilrettelagt tilsynsordning etter skoletid. Vi bruker årstidene, og har både styrte og
frie aktiviteter. ”Fra jord til bord” med grønnsakshage, såing og
høsting, bærsanking, juleverksted, ski, og skøyter, snørekjøring, dyrestell, ridning og aktiviteter med ATV. I tillegg tilbyr vi
leksehjelp, om ønskelig.

Besøksgård
Vi tar imot skoleklasser og barnehager på dagstur og overnatting, hva med å legge klassens sommeravslutning her, eller ta
med barnehagens 5-åringer på overnattingstur, minnerikt for
både liten og stor!
Bo- og arbeidstrening / dagtilbud
Vi tilbyr både botrening på egen hybel, og arbeidstrening på
dagtid. Brukerne får god sosial trening gjennom å delta på de
ulike tilbudene på gården. Samhandling med både mennesker
og dyr utvikler selvtillit, sosiale og praktiske ferdigheter - viktige
egenskaper å ta med seg videre i livet.
Ridekurs / rideleir / turridning
Vi har 8 islandshester som brukes i ridekurs og rideleir, til turridning og i hest-på-fòr-ordning. Om sommeren har vi også spesielt tilrettelagt ferie- og rideleir for barn med særskilte behov. Ta
kontakt for nærmere informasjon.

- hest, helse og gode opplevelser

”Inn På Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal
gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en
eiendom som benyttes til jord,- skog- eller hagebruk.
Aktiviteten og tjenestetilbudet er knyttet opp til
gården, livet og arbeidet der”.

Hagastua
Fritidsgård

Hagastua Fritidsgård; en nydelig, over 100 år gammel
husmanns plass, med et idyllisk tun omrammet av gamle
sjarmerende hus. Plassen ligger vakkert til i et åpent landbruksområde, med nærhet til skogen og et flott turterreng,
og eies og drives av Grethe Hansen.

- hest, helse og gode opplevelser

Vi startet opp allerede i 2002 med Inn På Tunet tilbud, og
har etterhvert opparbeidet oss lang og bred erfaring i å jobbe med barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser og
problemer. I 2012 ble vi godkjent som Inn På Tunet gård .
Her i Hagastua ønsker vi å gi brukerne økt livskvalitet gjennom lek og annen fysisk aktivitet på gården, med fokus på
dyrestell, ridning, naturopplevelser, jord- skog- og hagebruk. Faste rutiner, felles måltider og tilpassede aktiviteter
for hver enkelt bruker gir forutsigbarhet, mestringsfølelse
og trygghet.
Vi brenner for hesten som terapeut, og bruker hestene i
alle våre tilbud, ved siden av ordinær rideundervisning,
rideleir og turridnig. I tillegg til våre islandshester, har vi
andre dyr som minigeiter, minigriser, høner, ender, katter
og hund; alle er de våre små terapeuter.
Grethe er utdannet ved Norsk Hestesenter på Starum;
”Handicapleder” trinn 1 og 2, ”Terapihest” trinn 1, ”Rideinstruktør for islandshest” trinn 1, ”Bruk av hest i psykisk helsearbeid”. Sammen med de to kursene ”Grønn Omsorg
- bruk av gården til opptrening og aktivitet” ved Høgskolen i
Gjøvik, og ”Dyreassistert Intervensjon” ved Høgskolen i Ås
gjør det henne godt skolert til å bruke hest i samhandling
med mennesker med ulike diagnoser og utfordringer.

Hagastua Fritidsgård
Grethe Hansen
Brynsvegen 357, 2344 Ilseng
tlf. 958 89 382
e-post: hagastua@online.no
www.hagastua.no
Ta kontakt for en hyggelig prat!
Vi er fleksible og tilpasser oss de ulike
instansers ønsker og behov.
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