
FORSKERLINJE 

Skjetlein vgs
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SKOLEN



Et treårig tilbud for deg som ønsker å lære gjennom utforskende 
læringsaktiviteter knyttet til planter, dyr, klima, miljø og fornybar energi. 
Som elev følger du utdanningsprogrammet naturbruk hvor du har praktisk 
og teoretisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, 
maskin og motorsag (skog). 

FORSKERLINJE 



Lærer og elever jobber
Sammen med forsknings-
miljøet. 

Skjetlein vgs har gode 
muligheter og erfaring 
å være gjennomførings-
sted for prosjekter.   

SAMARBEID MED 
FORSKNINGSMILJØET

Kursing / foredrag med forskere i prosjektet
om kompostering 



• Unik måte å ta studiekompetanse (realfag, programfag)
kobling praksis / teori

• JOBB!

mangler personal med 
• bachelor i husdyr / plante
• Master i husdyr / plante
• Lærere naturbruk  
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HVORFOR FORSKERLINJE
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ELEVER
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PRAKTISK OPPLÆRING PLANTE
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PRAKTISK OPPLÆRING DYR OG 
TEKNIKK 



YFF 6 timer (praksis)
…eller realfag

Nat. Akt, 3 timer praksis

Fredag: Produksjon 7 timer

10

TIMEPLAN 



Studieforberedende Vg3 innen 
naturbruk

Programområdekode: NANAB3 

Engelsk navn: Vg3 General Studies in 
Fishing and Forestry

FORSKERLINJE (NATURBRUK)

Kjemi, levende fag @ Skjetlein
Mari, Lene og Ingeborg
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• 15 – 20 elever

Realfagsprosjekter, samarbeid med NTNU og SINTEF 
(forskere).
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FORSKERLINJE 



FORSKERLINJE  - LEVENDE FAG 

Skjetlein vant i 2013 realfagspris fra NTNU

Juryens begrunnelse:

«Skolen har etablert et studietilbud Energi & Miljø
som setter fokus på realfagenes samfunnsnytte
gjennom en helhetlig tilnærming der undervisningen 
både i realfagene og programfagene i naturbruk er rettet
inn mot bærekraftig produksjon og bruk av fornybare
energiressurser. Det blir lagt stor vekt på å la elevene
jobbe praktisk med realfag, og det skapes ulike
læringsarenaer hvor elevene stifter bekjentskap med
fagmiljøer utenfor skolen.»    
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REALFAGSPRIS 
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Elever

…planter og høster raps
…presser rapsolje 
…tester rapsoljen/biodrivstoff
i en dieselmotor ved NTNU



LEVENDE FAG  

Salamander:

Naturfag
Programfag NA
Biologi / Kjemi

Samarbeid med
Miljøetaten / NTNU
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Skjetlein har tre egne laboratorier for fornybar energi; sol, bioenergi og 
vannkraft og et forskerrom. Skolen knytter teorien i realfag til praktiske 
øvinger. Du opplever derfor en virkelighetsnær opplæring og får en 
helhetlig realfagsforståelse.
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UNIK OPPLÆRINGSARENA



Solceller med batterilagring, 230 Volt system
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SOL



Fornybar energi lab: vedkjele 30kW, solfanger
og akkumulatortank 
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BIOENERGI



Vannturbin og vannhjul i bekkedalen
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VANNKRAFT

Vannhjul Skjetlein på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JG28WFhCcgU



Forskerrommet ved Skjetlein vgs er 
tilgjengelig for lærere og elever i 
programfag og realfag. Det finnes 
3D-printer, tørkeskap (biologi), 
microbit (utstyr for grønn koding) 
og ellers er rommet innredet slik at 
det er mulig å forberede og gjennomføre 
forsøk og miniprosjekter. 
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FORSKERROM 



PROSJEKTER - FORSKERLINJE  
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Undervisningsopplegg
Fornybar energi

Energi fra ved
Beregning av energi-
innhold i forskjellige
typer ved.



PROSJEKTER - FORSKERLINJE  

Bærekraftig matproduksjon
fremtidens mat: Insekter

Samarbeid:

Strinda vgs
Myldregard
NTNU (produktdesign)

Småskala insekt-oppdrett  (pilot)
Søknad RK-midler for kompetanseøkning 
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BioKoVe: Biokull – kompost - vekstforsøk 
prosjekt med støtte fra fylkesmann i Trøndelag / 65’000 kroner

Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan binde karbon i jord og 
forbedre jordkvaliteten. Resultatene og erfaringene skal formidles til 
grønnsaksprodusentene gjennom kurs (Grønt kompetansesenter). 

Prosjekteier: Skjetlein vgs / GK

Samarbeidspartnere:
SINTEF og NIBIO
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PROSJEKT BIOKOVE 2020
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PROSJEKT BIOKOVE 2020

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. De mest aktuelle 
råstoffene for produksjon av biokull er halm og trevirke. Biokull 
dannes ved å varme opp biomassen i et oksygenfattig miljø til 
rundt 500-600 °C. Rundt halvparten av karbonet i biomassen blir
omdannet til biokull, resten blir til bioolje og gasser (blant annet metan)

Bilde 1: biokullreaktor
Bilde 2: biokull
Bilde 3: reaktor - tegning

https://no.wikipedia.org/wiki/Trekull
https://no.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
https://no.wikipedia.org/wiki/Biomasse
https://no.wikipedia.org/wiki/Halm
https://no.wikipedia.org/wiki/Treverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Oksygen
https://no.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://no.wikipedia.org/wiki/Gass
https://no.wikipedia.org/wiki/Metan


Realfag legges til YFF (yrkesfaglig fordypning)

Vg1 naturbruk 6 timer YFF 1T Matematikk (5 t)
Naturfag (5t)

Vg2 naturbruk 9 timer YFF Matematikk R1
Kjemi 1

Vg3 studierforrb. NA 15 timer forskjellige fag, se neste 
slide

REALFAG
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Mulige kombinasjoner (Skjetlein vgs)

Kjemi 1 Kjemi 1
R1 matematikk R1 matematikk
Kjemi 2 Kjemi 2
Biologi 1 Matematikk R2
Biologi 2 Fysikk 1

Fag i rødt, Vg3

FORSKERLINJE REALFAG -
OVERSIKT
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GLOBAL LÆRING - BOLIVIA
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GLOBAL LÆRING - BOLIVIA

Skjetleins Bolivia team er tilbake! 
De hadde en flott og opplevelsesrik tur. 
Global læring gjorde det mulig at elever 
og lærer kunne reise til et land utenfor 
Europa for å bruke det de har lært på 
Skjetlein - og lære mye nytt!

«I Bolivia har vi blant annet vært 
gjennom fem dager i Amazonas, Cobija, 
med knallhard jobbing, opplevd noe av regnskogen i Xapuri, Brasil, og jobbet to dager på en 
vingård i Camargo, nær Tarija. Det har vært tungt, varmt og høy luftfuktighet, men vi har 
lært så utrolig mye og fått opplevelser vi ikke kunne fått noen andre steder!»

Oda Marie og Ingeborg
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Erasmus + (2018-2020)
Tema: Bærekraftig utvikling
Fransk Guyana (F)

Erasmus + (2018-2020)
Tema: Renewable sources of energy - our chance for
clean air in Europe

Polen, Tyrkia, Italia, Spania

INTERNASJONALISERING 2018+
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Tema: Bærekraftig utvikling og biologisk mangfold 

Mål:

• øke elevenes fordel mtp jobbsøking etter endt utdanning som følge av 
kvalitetsutvikling og internasjonalisering

• øke elevenes motivasjon og slik få en økt kontinuitet i læringsutbyttet og 
progresjon i læringen. 

• Økt rekruttering til utdanning inne grønn sektor. 

• Økt forståelse for kulturforskjeller. Herunder økt forståelse for hvordan 
undervisning foregår utfra økonomiske begrensninger. 

• Styrke lærernes faglige og pedagogiske ferdigheter. 

INTERNASJONALISERING  

30



ERASMUS + 

Outermost contries, Fransk Guyana (!)
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FRANCE GUYANE
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• Unik måte å ta studiekompetanse (realfag, programfag)
kobling praksis / teori

• JOBB!

mangler personal med 
• bachelor i husdyr / plante
• Master i husdyr / plante
• Lærere naturbruk  
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HVORFOR GRØNN 
STUDIEKOMPETANSE?
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INFO INSTAGRAM
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INFO FB



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


