
HØGHOLEN GÅRD
I  LØTEN

Bli med på sommerferiens morsomste eventyr 
Ferieleir på dagtid for barn og unge 10 - 14 år  
i fint natur- og gårdsmiljø.  Uteaktiviteter og 
matlaging. Mestring, trivsel og glede!

Meld deg på, da vel!

PRAKTISK INFO
Leiren er mandag til torsdag i uke 31 og 32. Oppmøte på gården mellom 
07.30 og 08.00. Der kan du hentes igjen mellom 16.30 og 17.00. - 
Pris: Kun kr 2.000,- pr uke.

Ta med gode, varme og praktisk klær, godt fottøy og ekstra klesskift. Regntøy 
ved behov.

Gi beskjed ved påmelding om evt.allergier/medisiner/spesielle behov.
Husk solkrem!

Kontaktopplysninger til Solvei:
Mobil: 97 09 88 05
Epost: scottis_hoff@hotmail.com
Adresse Mosjøvegen 53, 2340 Løten

FI

NANSIERT AV
INN PÅ TUNET
er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som 
benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet 
opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på Tunet Innlandet SA er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som 
medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter 
kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.

En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/
usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene 
brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

KONTAKTINFORMASJON:

Eli Grøntoft Dybdahl 
Tlf: 915 55 293
Epost: egd@innpatunet.no   
www.innpatunetinnlandet.no

Hensyn til Korona-situasjonen
Vi tilpasser oss til enhver tid myndighetenes krav til smittevern. 



OM GÅRDEN OG MENNESKENE
Høgholen gård ligger tre kilometer øst for Løten sentrum i landlige omgivelser 

med skogen rett utenfor grinda. Solvei og Øyvind bor på gården sammen 

datteren Ingrid. Her driver de økologisk mjølk- og kjøttroduksjon og de har 

derfor mange kyr og kalver. De har også høner og katter. Om sommeren 

er det i tillegg yrende liv i gårdsdammen med ender, frosker og småfisk. 

Foreldrene til Solvei og brødrene hennes bor i nabohuset. Alle sammen liker å 

hjelpe til på gården. 

HOS OSS FÅR DU
En ferieuke på gård er en variert ferie med 

tid til gode måltider, dyrestell, praktiske 

aktiviteter og mye lek og moro. 

Vi starter hver dag med en liten matbit og 

prat om forventninger til dagen slik at alle 

er klare for dagens eventyr. 

Dyrene trenger stell hver dag. Både høner, 

kyr og katter skal ha mat og omsorg. Disse 

oppgavene deler vi på gjennom ferien. Kyrne 

mjølkes hver morgen og kveld og de som har lyst 

kan få være med å mjølke en morgen. 

Første feriedag blir en velkomstdag der vi blir kjent med 

hverandre og kjent på gården.

På Høgholen er det en gårdsdam som passer perfekt for båt-race med egenlagde 

strikkmotorbåter. Den er også full av liv, insekter, amfibier, fisk og planter som kan 

utforskes. 

Skogen utenfor gårdstunet strekker seg helt til Sibir. Vi tar med oss turmat og 

spikkekniv og drar på ekspedisjon. 

På tunet er det god plass til sommeraktiviteter som kubb, badminton, 

hesteskokasting, fotball og krokket.  Siden det er ferie, er det også  

rom for litt slaraffenliv i hengekøya. 

Uten mat og drikke duger helten ikke – vi lager  

felles lunsj hver dag og spiser sammen.


