
Øvre Stengelsen gård 

 

 
Trivelig atmosfære preger Øvre Stengelsen gård som ligger ved Altaelva, 12 km fra Bossekop. Går vi over det 
innbydende tunet og inn i våningshuset treffer vi Sigurd, Ingrid,og ungene Ingeborg og Sigrid. På gården bor 
også Sigurds foreldre, Liv og Jørund. 
Sigurd er gårdbruker med lærerutdannelse og har arbeidserfaring fra barne- og ungdomsskole. Han har 
jobbet som gårdbruker på heltid de siste 12 åra. Ingrid er gårdbruker og barnevernspedagog med erfaring fra 
barnevernsarbeid, SFO og skole. På gården har de melke- og kjøttproduksjon, kyr, okser og kalver, hest, 
høner, kanin, hund og katt.  
 

      

Vi kan tilby ulike aktiviteter: 
 

 

Alternativ skolehverdag ”Åpningstid”
For barn og unge som ikke finner seg til rette i den ordinære 
skolehverdagen på grunn av atferdsvansker, 
tilpasningsvansker og/eller psykososiale problemer. Målet er 
å gi disse elevene en alternativ skolehverdag tilpasset den 
enkeltes behov, gjennom å koble skolefag og praktisk 
gårdsarbeid. I fellesskap med trygge voksne vil elevene 
oppleve en tilrettelagt hverdag, der måltidene og den gode 
samtalen rundt bordet vil skape viktige relasjoner. 

Tilbudet gis i skoletiden hele skoleåret. 
 
Brukergrupper 
Ingrid og Sigurd er åpne for å gi tilbud til ulike 
brukergupper, ta kontakt for samtale. 

 
Antall deltakere 
Alternativ skolehverdag: 1-3 samtidig, avhengig 
av elevenes behov. Barnehage og skole 

På Øvre Stengelsen kan ungene komme og oppleve livet på 
en gård. Det er lagt opp en fast runde: Først gir de høy til 
kalvene og ungdyrene og ser til dyra på beitet. På gården er 
kyrne ute om vinteren., så ungene får oppleve å fore kyrne 
ute i snøen. På sommeren besøkes bikubene. Kos med 
kattene og kaninen hører også med. På tunet er det et stort 
lekeareal der ungene kan boltre seg i fri lek.  Ungene får 
hente egg og melk til vaffelsteiking.   

Barnehage og skole: opp til 20 stk.  
 
Måltider 
Tilrettelagt skolehverdag: Måltidene inngår som 
en del av tilbudet. 
Barnehager og skoler: Enkel servering. 
 
Utstyr 

Ingrid og Sigurd er åpne for forespørsler fra skoler og 
barnehager i forhold til undervisning om ulike tema knyttet til 
dyra, naturen og årstidene.  

Verneutstyr og arbeidsklær til disposisjon på 
gården for enkeltbrukere.   
Barnehager og skoleklasser stiller i uteklær som 
også er egnet for å gå i fjøset med. Gården har 
skoovertrekk ved behov.  

 
Skyss 
Skyss kan inngå som en del av avtalen for 
enkeltbrukere. 
 
Annet 
I løpet av 2008 vil det ferdigstilles et eget hus 
som vil bli brukt når aktivitetene krever det.  

 
Pris 
Etter avtale. 
 

      

 Kontaktinformasjon
 Ingrid og Sigurd, telefon 78 43 34 45 / 47843065. 

 Adresse: Storelvdalen, 9518 ALTA           E-post: ingridsteinsvik@c2i.net 
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