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Nytt tilbud fra august 2012
Hei!
Dette er det første
nummeret av bladet som
nå er blitt et samarbeidsprosjekt mellom Skjetlein
videregående skole,
Skjetlein grønt
kompetansesenter og SørTrøndelag agronomlag.
Her presenteres nyheter
om skolen, kompetansesentret, felles utviklingsprosjekter og
arrangementer.
Kunnskap om agronomi,
sikkerhet og forutsigbarhet i
matvareproduksjonen har
aldri vært viktigere.
Skjetlein vil fortsatt ha en
viktig rolle i utdanningen av
agronomer. Den satsingen
som nå gjøres på skole og
kompetansesenter vil gi
helt nye muligheter for å
gjøre denne utdanningen
enda mer aktuell og
framtidsrettet.
I denne utgaven forteller vi
om byggesaken. Bioforsk
er en av mange nye
samarbeidspartnere som
blir viktig når skolen skal
utvikle et moderne og
framtidsrettet skoletilbud.
Bladet formidler også
opplevelser fra mange
typer læringsarenaer som
skolen tilbyr sine elever.

God lesning!
Helén Pedersen
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Tilbudet passer for
miljøbevisst ungdom som
ønsker et annet
studieforberedende
utdanningsløp. Klima, miljø
og fornybar energi vil være
sentrale tema i opplæringa.
Høsten 2012 kan 15 elever starte på
et nytt 3-årig studieforberedende
utdanningstilbud
ved
Skjetlein
videregående skole. Tilbudet vil
ligge under programområde for
naturbruk og følger læreplanene
innen
den
studieforberedende
naturbruksutdanningen.
Skolen vil gjennom samarbeid med
flere
forskningsog
næringsutviklingsmiljø
innen
fornybar energi, koble fellesfag og
realfag som matematikk, fysikk og
geofag til aktuell forskning og
næringsutvikling.
Tilbudet
kvalifiserer for opptak til mange
høyskole- og universitetsstudier.
Med basis i læreplaner på naturbruk
og realfag vil en gjennom praktisk
vinkling sette fokus på samfunnets
utfordringer
i
miljøog
energispørsmål. Bruk av naturen og
opplæring i ulike produksjoner ved
skolens økologiske gårdsbruk, vil i
tillegg være med å gi et godt
praktisk grunnlag.

Tilbudet gir en spennende og solid
plattform for høgskole- eller
universitetsutdanning og vil dermed
kunne gi attraktive yrkesutøvere
innen forskning, samfunns- og
næringsliv i ei tid da klima og miljø
daglig
er
aktuelle
tema
i
verdenspressen.
Elevene vil gjennom
skolens
samarbeidspartnere bli kjent med de
nyeste ideene innen teknologi for
fornybar energi.
Elevene vil involveres i innovative
prosjekter for å gjøre dem best
mulig forberedt på å starte egne
virksomheter.
Skolen bruker i dag bio-energi og
vannbåren
varme.
Et
demonstrasjons-anlegg for biogass
er under planlegging. Dette vil være
områder elevene vil få nærmere
kjennskap til, samt med bruken av
vindkraft, solenergi, mikrokraftverk
og varmepumper m.m. Gjennom
nybygg vil også skolen selv fremstå
som et miljøvennlig bygg.
Skolen ser det som en viktig
samfunnsoppgave
å
utdanne
ungdommer til nye yrker innen
grønne næringer.
Evelyn Stene

Stor satsing på Skjetlein
Politikerne i Sør
-Trøndelag
fylkeskommune
satser
nå
sterkt
på
en
oppgradering av
Skjetlein videregående
skole.
Rehabilitering og utbygging av
skolen
er
en
del
av
Skolebruksplan 3, Løft for
læring, som omfatter mange av
de videregående skolene både i
Trondheim og i distriktet.
Den 22.06. 2010 ble det vedtatt
å opprette Grønt
Kompetansesenter ved Skjetlein
vgs. i «Gammelfjøset».
Kompetansesentret ble dermed
en del av byggeprosjektet på
Skjetlein. Byggeprosjektet som
skal gjennomføres av Skanska i
samarbeid med Link arkitektur,
er svært komplekst og omfatter
4 delprosjekter:
•
•
•
•

Oppgradering og utbygging
av skolen
Skjetlein grønt kompetansesenter i Gammelfjøset,
Ny gang- og sykkelveg
Ny VA-ledning.

Alle prosjektene planlegges
ferdig i løpet av 2013. Da er
skolen bygd ut for å ta i mot 330
elever.

Oppgradering og utbyggingen
av skolen omfatter følgende
tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

•

Ny stor ridehall (tatt i bruk
høsten 2011)
Rehabilitering
av
undervisningsbygget,
moderne klasserom
Nybygg: skolens «hjerte»
med ny kantine, bibliotek og
to realfagslaboratorier.
Nytt internat
Ny
idrettshall
med
styrkerom
Ny stall
Utearealer med
multibane
for
diverse
ballspill, sandvolleyballbane
m.m.
Ny arena for opplæring i
kjøring
med
store
landbruksmaskiner.

Skjetlein grønt
kompetansesenter i
”Gammelfjøset”
Nord-fløya av «Gammelfjøset»
skal rives og gjenoppbygges.
Her
skal
Skjetlein
grønt
kompetansesenter flytte inn i et
moderne
bygg
med
kontorplasser for mellom 30 og
40 fagpersoner knyttet til grønne
næringer.
Bilde: Plan fra Skanska og Link
arkitektur

Sambruk og samspill mellom
skole og kompetansesenter
Skolen og kompetansesentret
skal sambruke følgende arealer:
kantine i skolebygget,
auditorium og flere møterom
som blir bygget i Gammelfjøset.
Gjenbruk av materialer fra
diverse rivningsarbeid rundt om
på sentret skal brukes til å
bygge «hus i hus» i
Gammelfjøset.
Skolen og kompetansesentret
skal samarbeide på en rekke
områder om felles
utviklingsprosjekter for å skape
nye og spennende
læringsarenaer for ungdom og
voksne.
Videre satsing på realfag
Realfagsrommene blir innredet
for både kjemi, biologi, fysikk og
geofag.
Blant annet vil innredningen få
et område spesielt tilrettelagt for
disseksjoner og gjennomgang
av anatomiske modeller.
Skolen vil samarbeide med ulike
kompetansemiljø
for
å
videreutvikle
entreprenørielle
arbeidsmåter i opplæringen.
Realfagsopplæringen vil i likhet
med
opplæringen
innen
programfagene på naturbruk,
knyttes
til
flere
demonstrasjonsanlegg
for
produksjon av fornybar energi
og
andre
av
skolens
produksjons- og praksisarenaer
for
dermed
å
bli
mer
virkelighetsnær.
Helén Pedersen
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Elever former nye Skjetlein vgs
Om ikke lenge blir gamle
Skjetlein VGS ny. Dette
er noe alle, både elever
og ansatte gleder seg til.
Ridehallen har allerede
kommet på plass, og om
ikke
lenge
starter
rehabiliteringen av den
gamle låven.
Byggeprosessen har allerede
pågått lenge, i form av
planlegging. Et viktig moment
under planleggingen av den nye
skolen, er at den blir bygd til
brukerne. Derfor har ikke bare
lærerne og ledelsen, men også
vi elever fått mulighet til å være
med på å forme den nye skolen.
På vegne av alle elevene, var
vi seks elever fra elevrådet og
internatet som fikk være med å
delta på et brukerseminar.
Dette seminaret var en del av
slutteprosessen av
planleggingen. Her fikk vi både
sett på tegninger og modeller. Vi
fikk snakke med arkitektene og
de som ledet byggingen, der vi
fikk muligheten til å komme med
innspill.
Det ble lagt vekt på at elevene
skulle bli hørt, siden vi går her
nå, og vet hvilke forbedringer
som må gjøres. Dette utnyttet
vi, og vi elevene som var
tilstede følte at vi gjorde en
forskjell, og har vært med på å
sette preg på den nye skolen
som kommer snart.
Vi har fått kommet med forslag
til hvordan den nye skolen skal
utformes, både innvendig og
utvendig.
Utendørs
var
volleyballbane viktig for oss,
fordi den i dag er et
samlingspunkt
for
elevene.
Denne ble flyttet nærmere
undervisningsbygget.
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Hanne og Heidi prøver å få oversikt over planene

Det er viktig at den er plassert
nært, og fortsatt får være et
samlingspunkt for elevene på
tvers av klasser og linjer. Vi
påpekte
også
at
antallet
sykkelplasser på tegningene var
alt for mange (over 400stk!),
siden de fleste på Skjetlein bor
så langt unna at de må ta buss.
Siden internatet blir liggende i
samme
bygg
som
undervisningsbygget var det
også viktig for oss å «skjerme»
elvene som skal bo der fra
administrasjonen
og
hovedinngangen. Vi satte krav
om
eget
kjøkken
til
internatboerne, siden det nye
internatkjøkkenet var tegnet inn
i kantinen. I forhold til internatet
var også et oppholdsrom til
internatboerne viktige for oss
elevene å få med i det nye
bygget.

Etter brukerseminaret, følte alle
vi elevene som deltok, at vi
hadde blitt hørt og gjort en
forskjell. Det er jo tross alt
elever som utgjør den største
brukergruppen på den nye
skolen.
Selv om de fleste av oss er
ferdige her på Skjetlein når den
nye skolen er ferdig, gleder vi
oss ekstra mye nå til å se det
ferdige resultatet, etter å ha fått
bidratt så mye som vi har fått.
Alle er enige om at nye Skjetlein
VGS kommer til å bli en flott
skole for nye Skjetlein elever i
lang tid framover!
Hanne Vikan og Heidi Berg
Elevrådet

Tur til Bergstaden Røros
Klasse 3APB har en
tradisjon der de legger ut
på en ekskursjonstur
med skolens minibusser.
Vi føler oss veldig
heldige
som
fikk
muligheten til å være
med på denne turen til
Røros og håper de etter
oss også får muligheten
til å oppleve dette.

Falkberget. Da vi omsider fant
grava til Johan Falkberget fikk vi
oss en tur til Smeltehytta hvor
læreren fortalte oss om de
forskjellige utstillingene og vi
fikk i tillegg tatt en del bilder. Da
vi hadde fått mye kunnskap fra
hvordan de drev gruvearbeid før
i tiden, dro vi rett til Sølendet
naturreservat hvor vi skulle gå
et par kilometer, men det endte
med at turen ble forkortet på
grunn av dårlig vær og slitne
ungdommer med dårlige klær.

Dette er en tur hvor vi lærer
utrolig mye i tillegg til at det er
gøy å lære og alle elevene er
engasjerte og er villig til å bidra.
På disse turene får vi også
muligheten
til
å
styrke
samholdet i klassen. Etter
turene på dagen er det felles
middag på Solskinnshytta der vi
alle får snakket og ha det
morsomt sammen.
Før vi kom til
overnattingsplassen besøkte vi
Johan
Falkbergets
plass,
Ratvolden,
der
vi
fikk
undervisning av en lokal guide
som er oppvokst på stedet.
Neste dag utførte vi feltarbeid
på et fjell like bortenfor
Solskinnshytta der vi bodde, her
fikk vi utforsket forskjellige arter
og planter som levde der og for
å ikke glemme det biologiske
mangfoldet. Etter et par timer på
fjellet begynte det å bli kaldt og
vi ville hjem til hytta å spise
taco, deretter slippe ut resten av
energien vi hadde igjen, kanskje
dette ikke var like populært for
læreren som det var for oss,
men ingen ble sendt hjem.
Etter en god natt søvn og klar
for en ny dag dro vi atter en
gang ned til Røros for at vi
skulle få vrimle mens læreren
fikk kaffen sin for å takle en ny
dag med ungdommene. Etter
kaffen dro vi først til Røros kirke
for å finne grava til Johan

Den siste dagen før vi dro
tilbake til Skjetlein ble vi guidet
ned i Olavsgruva som lå 5 meter
fra Solskinnshytta, dette var nok
den mest minnerike opplevelsen
på hele turen. Vi lærte mye om
hvordan de drev gruvearbeid og
hvor
mye
arbeid
gruvearbeiderne la i dette. Vi
brukte en time gjennom gruva
mens de som bygget den i sin
tid brukte flere år, dette altså på
kun en kilometer. Da vi kom opp
fra gruva og endelig fikk ta av
oss de pene hjelmene, fikk vi
muligheten til å kjøpe oss
suvenirer fra Olavsgruva.

På slutten ble det litt knapt med
tid fordi vi måtte rydde og vaske
hele
hytta.
Vi
dro
fra
Solskinnshytta
litt
etter
tidsskjema da det ble krangling
om vi skulle vrimle i Røros eller
ikke. Da alle sammen begynte å
bli rimelig stresset hver gang vi
så på klokka skulle selvfølgelig
læreren
svinge
ned
til
Doktortjønna der han omtrent
kjørte ned alle lekene til
barnehagebarna og vi ikke var
like fornøyde.
Rett før vi var hjemme og det
ble enda mer stress i blant oss
på grunn av dårlig tid måtte vi
stoppe innom laksemuseet på
Støren, det ble bare en svipp tur
der, før vi måtte komme oss
videre.
Til tross for at det ble mye
stress på hjemveien kom vi oss
tilbake i god behold til slutt alle
sammen. Dette er en tur vi sent
vil glemme og har ikke hatt noe i
mot å få oppleve den igjen!
Jannicke Walstad
Ingrid Indergaard
Elisabeth Strøm
Torunn Veien

Kos og felles middag på Solskinshytta

Rørostur | 5

Byggfag I «real life» prosjekt og framtid i sikte
Elever ved Skjetlein
videregående skole
bygger for Lundåsen
barnehage.
Elevene er med på å bygge
nybygget for naturbrukgruppa,
for barn og ansatte ved
Lundåsen barnehage.
Nybygget som er til sammen i
2
underkant av 50 m er et passe
stort prosjekt for elevene.
Elevene setter opp bygget
under ledelse av Arve Karlstrøm
som er prosjektets leder.
Budsjettet er på 140.000,- som
skal
rekke
materialer
og
elevkost.
Byggteknikk klassen består av
11 elever, to av dem er jenter
som ønsker å jobbe inne
byggfag.
Vi har praksis fra onsdag til og
med fredag, mandager og
tirsdagene jobber vi med
bransjelære eller teori. Det er
viktig at elevene starter med
læring i praksis og senere
knytter vi teorien opp mot dette.
Elevene er med fra grunnen av
med
fundamentering
av
byggegrunn og oppsetting av
ringforskaling,
isolering
og
telesikring av grunnmuren før
elevene
skal
støpe
betongdekke. Da har de vært
gjennom
betongdelen
i
læreplanmålene. Da er det klart
for å begynne på reisverket av
vegger og takkonstruksjonen
med tekking av yttertak og
isolering. Alt det elevene bygger
er i henhold til dagens krav som
er TEK 10. Barna som beskuer
elevenes
aktivitet
og
kommenterer iherdig: « han held
på å miste buksa, vi ser trusa
hans» « å han med blå hjelm
gjesper mye» « sjå han har tatt
av sæ hjelmen» Det er koselig å

ha barna som sitter oppe ved
vinduet og beskuer elevenes
aktivitet.

Vi har bygget lignende prosjekt
på skolen tidligere, med samme
suksess.

Lunsjen er en av dagens
høydepunkt, med varm kaffe og
matpakka, men av og til blir det
servert varm mat av kokka på
barnehagen og det er ekstra
stas for elevene.

Elevenes tale

Det er viktig at vi kan få slike
oppdrag for å styrke elevenes
praksis. Prosjektet er optimalt,
siden det rommer elevenes
læreplanmål
innen
betong,
tømrer, mur og stillasfaget. Og
ikke minst er det viktig å jobbe
med slike prosjekter som blir
permanente, som ikke skal
rives. Vi kan ikke bygge en
tilfeldig ringforskaling og støpe
på skolen for så å rive den etter
på, det vil bli uhensiktsmessig
og kostbart. Derfor er det viktig
å få inn slike prosjekter på
skolen, som elevene kan være
med å utføre.
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Jeg føler vi blir tatt mer på alvor
når vi får være med og bygge
noe ordentlig. Og selvsagt lærer
vi masse. Det er når vi får sette
teorien
ut
i
praksis
at
kunnskapen sitter, sier Anders
(20) som har tenkt seg en
framtid som tømrer.
Og ikke minst er det morsomt. –
Det er jo mye mer spennende å
sette opp et bygg på denne
måten framfor noe som skal
rives, eller som vi bare skal øve
oss på. Dette blir ekte, sier
Ingrid (19).
Klæbyggen skal selv gå i fars
fotspor og bli tømrer. Nå har
han ett år igjen på skolebenken,
og så hopper han ut i to års
læretid. – Jeg anbefaler virkelig
fagvalget
ved
Skjetlein
videregående skole. Her får vi
jobbe praktisk, være utendørs
og gjøre noe fornuftig, sier Are
(24).

Gruppebilde av klassen 2 BTA
Kontaktlærer Arve Karlstrøm
håper flere byggherrer ser
nytten av å la elever ved
Byggteknikk få prøve seg i
større prosjekter. – Vi blir
takknemlige for å få lignende
oppdrag
i
Trondheim
kommunene. Blir det lenger
unna Trondheim, får vi en
utfordring med transport.
I nærområdet til skolen går det
imidlertid bedre. Det viktige er at
elevene får prosjekter der deres
kunnskap kommer til nytte.

at de hadde det artig, er det
ingen tvil om ut fra fotoet.
Elevene på «byggfag» var
læremestre og tok seg av og
veiledet barnehagebarna på en
eksemplarisk måte og fikk skryt
både av lærere ved skolen og
personalet ved barnehagen.
Elevene viste god

kundebehandling og veiledet
hver sitt barn frem til ferdig
produkt.
For at vi skulle ha god nok plass
i hallen, fikk barna komme i to
grupper på to dager.
Etter bygget var ferdig koste alle
seg med boller og brus.
Teamkoordinator på byggfag
ser det som viktig at barna i
tidlig alder får prøve seg på
snekring og vet litt om hva
«byggfag» er for noe. På lang
sikt kan dette føre til interesse
for byggfag. Samtidig blir skolen
mer kjent for sine ulike tilbud og
profilert på en positiv måte også
utenom
den
fastlagte
barnehagedagen som Skjetlein
skole
videregående
gjennomfører hvert år. Jeg
gjetter at happeningen var
samtaleemne
rundt
alle
middagsbord da barna kom
hjem fra barnehagen de dagene
barnehagen var på besøk..
Knut Hølås
Bilde nede: Elever ved
«byggfag» sammen med noen
av barna ved Kattem barnehage

Arve Karlstrøm

Besøk fra Kattem
barnehage
Etter spørsmål fra personalet
ved Kattem barnehage, har
lærere
ved
byggog
anleggsteknikk på Skjetlein
videregående skole tatt initiativ
til å invitere alle ved barnehagen
for å se hva elevene våre driver
med. Hva barna fra barnehagen
lagde, skulle liksom være en
hemmelighet (Julegave?), men
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Skjetlein vgs har fokus på ull
To klasser på Skjetlein
vgs har startet med et
ullprosjekt som er initiert
gjennom den naturlige
skolesekken
dette
skoleåret.
Det mest
spennende med dette
prosjektet er at det
fokuseres på ull av
sjeldne saueraser og at
ullen følges fra dyr til
ferdige produkter og
designplagg.
Skjetlein var ikke den eneste
skolen som søkte om midler.
Av 243 søknader fikk ca. 90
skoler midler til å gjennomføre
sine prosjekter.
Midler fra den naturlige
skolesekken
De fleste av oss er kanskje kjent
med den kulturelle skolesekken
som et tilbud for skolene til å
besøke eller få besøk fra
teaterforestillinger, forfattere og
kunstnere. Men den naturlige
skolesekken er noe som er litt
mindre kjent. Målet med dette
prosjektet
er
å
utarbeide
tverrfaglige
og
nyskapende
undervisningsopplegg
samt
formidle kunnskap om naturen
og å øke miljø-engasjement.
Skolen må da delta i ett eller
flere nettverk med bedrifter
og/eller høyskole. På Skjetlein
vgs har lærere fra design og
håndverk i samarbeid med
lærere fra naturbruk laget et
undervisningsopplegg
som
kombinerer
disse
to
programområdene, i tillegg er
prosjektet knyttet til et lokalt
spinneri. Elevene skal følge
ullens vei fra sau til ferdige
produkter og designplagg.
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Blomsterdekoratørene skal lage cupcakes i ull og plantematerialer

Prosjektet startet i høsten 2011
og vil foregå hele skoleåret i vg1
design og håndverk og en vg1
klasse naturbruk. Skolen må
bruke midlene til å utarbeide
nye
undervisningsopplegg,
kompetanseheving,
nettverkssamlinger og til kjøp av
utstyr.
Elevene
lærer
fra
hverandres fagområder om
saueraser,
ullforedling
og
design/produksjon
av
ullprodukter. De vil følge den
”grønne tråden” i en prosess fra
naturressurs til ferdig designet
produkt. Skolen ønsker å ta i
bruk disse ressursene i større
grad og samtidig sette fokus på
yrker som fra gammelt av var
knyttet til gårdsbruk. Man vil se
på muligheter for nye produkter
og markeder. Bedriftene skolen
har et samarbeid med, jobber
alle med saueull fra fell til
bearbeidede produkter.

Skjetlein
er
endringsprosess

i

en

Samtidig som Skjetlein er i en
endringsprosess
med
nytt
skolebygg og ombygging av
gammelfjøset
til
det
nye
Skjetlein Grønt
Kompetansesenter, er det viktig
å utnytte fagmiljøene. Å skape
tette og sterke nettverk ved å ta
i bruk de aktørene som naturlig
hører hjemme i miljøet på
Skjetlein, vil være en bonus for
elevene. De vil få mulighet til å
høste lærdom fra nærmiljøet og
ulike arenaer og dermed få en
allsidig og bred kompetanse.
Vi er i gang
Elevene har allerede deltatt i å
sanke planter som skal brukes
til farging av ull. De har fått
informasjon
om
aktuelle
saueraser, har sett saueklipping
og forskjellige produkter.

De har også vært på en
ekskursjon til strikkemuseum og
spinneri i Selbu, der de kunne
se
hvordan
«råulla»
blir
behandlet, gjennom maskinell
karding, spinning og toving.
Tirsdag 15. november ble en
fagdag med farging, toving og
spinning på skolen. Da vil cirka
40 elever, og 5 lærere jobbe på
ulike stasjoner i en workshop
lignende situasjon. Design og
håndverkelevene har startet
med produksjonen av ulike
produkter
i
ull.
Skjerf,
sitteunderlag,
smykker
og
juledekor blir vist fram og solgt
på julegården.

Blomsterdekoratørklassen
kombinerer
ull
med
plantematerialer. Ull har blitt
brukt som del av dekoren på
standen
til
fagopplæringsdagene. Det er
veldig “inn” å jobbe med ull i
forskjellige varianter og vi synes
det er meget spennende å være
del av dette prosjektet.
Prosjektet har dermed kommet
godt i gang, men det er
utfordrende for man må jobbe
tverrfaglig og alle involverte er
travelt opptatt. Men foreløpig
har man faktisk holdt tidsplanen!
Elevene er en fin gjeng som gjør
prosjektet mulig å gjennomføre.

I ukene før julegården blir
produksjonstimene brukt til å
lage
produkter
som
skal
presenteres. Elevene er veldig
ivrig og har strikket og heklet
ferdig
mange
gjenstander
hjemme.

Prosjektet bygger på 3 bolker
1. Se og hør
Elevene deltar på ekskursjoner
til ulike bedrifter og
forelesninger på skolen.
Dette handler om innsamling av
kunnskap som senere skal
bearbeides på en eller annen
måte.
2. Lag og vis
Elevene vil omsette innhøstet
kunnskap i praksis; de vil
produsere ulike produkter basert
på ull og lage en (salgs)utstilling
av det de har laget. Produktene
vil vises på Skjetleins årlige
julegård den 4. desember.
Markedsføring,
kundebehandling og
nettverksbygging
vil
være
viktige elementer i denne delen
av prosjektet.

3. Del med andre
Dette blir en erfaringsdeling,
blant
annet
med
muntlig
framstilling
med
basis
i
dokumentasjon, både bilder og
tekst. Kanskje elevene vil lage
en reportasje av prosjektet i
slutten av skoleåret?
Mariann Roodenburg / Bjørg
Torill Melland

Fra venstre til høyre: Anne Marthe Emdal, Amiele Mugisha, Anne
Marte Emdal, Kenneth Eggen , Ingrid Einarsen, Karoline Li, Lotta
Hanssen, Linda Nordtømme, Kristine Hansen i vg1 design og
håndverk viser frem et tovet teppe.
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Skjetlein grønt kompetansesenter
I hundre år har det
foregått
landbruksopplæring
i
den digre, røde låven på
Skjetlein videregående
skole. Fra og med neste
år, kommer også flere
tunge aktører i det
trønderske
landbruket
rullende inn på den
velbrukte kjørebrua.
Dette skjer ved etableringen av
Skjetlein grønt
kompetansesenter som nå blir
fylkeskommunens
primære
redskap for, i samarbeid med
partnere, å følge opp nasjonale
og
regionale
føringer
og
oppgaver innenfor landbruket og
relaterte næringer.
To ganger har den 100 år gamle
og over 3000 kvadratmeter
store og røde låven på Skjetlein
fått dødsdommen.
Men nå er det bestemt at
«gammelfjøset» får leve: låven
skal fylles med ny aktivitet, og
får navnet «Skjetlein grønt
kompetansesenter». Fra april
neste år skal de tre etasjene i
den
ene
fløya
på
praktbygningen gjennomgå en
forvandling, og om et års tid skal
det som før var høystål og
kornbinger,
ha
blitt
til
kontorplasser
for
dagens
moderne
landbruk
og
kompetanse.
Dette skal nå bli et sted for
samspill og samarbeid innen
landbruket.
I april neste år begynner
arbeidet med å rehabilitere og
bygge
om
den
1200
kvadratmeter store fløya.
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I november neste år skal den
stå klar til innflytning. Men lenge
før den første håndverkeren har
kommet til gårds, er det klart at
gamlelåven skal romme 30
kontorarbeidsplasser.

I prosjektplanene heter det at
det skal være en arena for kurs,
konferanser,
kompetanse,
kunnskaps- og næringsutvikling,
for forskning og nyskaping,
veiledning og rådgivning.

Landbruksrådgivningen i SørTrøndelag, Tine, Biopower,
Debio, Bioforsk økologisk på
Tingvoll og Senter for opplæring
i anleggsgartnerfaget (SOA),
har
allerede
tinget
på
kontorplass.

Og i alt dette skal vi legge vekt
på samhandling, samarbeid og
nettverksbygging. Ikke bare
låven, men også selve skolen
har
vært
nedleggingstruet.
Planene
om
et
grønt
kompetansesenter ble satt i
gang allerede i 2006, da en
gruppe skulle se på mulighetene
for nærings-og
kompetanseutvikling ved skolen.

Og kanskje blir det snakk om å
utvide. Det har vært større
interesse rundt prosjektet enn vi
beregnet, og vi har kontakt med
flere andre aktører som syns
dette er spennende og som
kanskje ønsker å slutte seg til,
enten som leietakere og/eller
som samarbeidspartnere.
Satsingsområder
Senteret
skal
ha
fire
satsingsområder:
fornybar
energi,
økologisk
landbruk,
tjenesteproduksjon basert på
ressursene på den enkelte gård,
samt lokal mat.

Politikerne var slett ikke med
den gang, men etter hvert har
det
blitt
et
voldsomt
engasjement.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
har bevilget 40 millioner kroner
til å etablere
kompetansesenteret i låven.
Samtidig skal skolen bygges om
og ut for 105 millioner kroner. I
stedet for nedlegging, blir det nå
i
stedet
utvikling
og
modernisering
ved
den
praktfulle gården.

Det grønne kompetansesenter
blir liggende i hjertet av gården.
- Det er helt naturlig at et slikt
senter befinner seg på en gård
der
det
allerede
foregår
landbruksutdanning.
De 40 millionene er en gave fra
fylkeskommunen til landbruket,
og skal ikke betales tilbake.
Men når driften er i gang, skal
kompetansesenteret
være
selvfinansiert.
Signalbygg i landbruket
Låven blir et signalbygg som
kan stå som et eksempel på hva
Norges låver faktisk kan brukes
til. Riksantikvaren har sagt sitt,
og gitt tillatelse til at låvefløyen
blir tatt ned, for så å reises
igjen.

De ulike aktørene har ulike
behov. Noen ønsker å sitte i en
åpen løsning, andre har behov
for lukkede kontorrom. Planen
er at det bygges små hus inne
på låven, mens andre områder
blir åpne.
Den gamle kjørebrua troner
øverst, med høystål mange
meter rett ned på begge sider.
Arkitektene har fått lov til å være
kreative og nytenkende i
utformingen av gamlelåven.
Også leietakerne har fått være
med på å utvikle senteret, og
vært delaktig i alt fra hvordan
selve bygget skal se ut, til
satsingsområder og aktiviteter.

Arve Lian

Hele fløyen må tas ned fordi
grunnmuren må
forsterkes.
Deretter skal det bygges opp
igjen, og materialene brukes om
igjen. Fasaden får stort sett
være slik den framstår i dag.
Men flere vinduer må til for å
skaffe mer lys til de som jobber
innenfor.
Bygget skal fortsatt vise den
nære tilknytningen til landbruket,
og
særlig
trøndersk
landbrukskultur,
og
det
tradisjonelle trøndertunet ved
Sketlein skal tas vare på.
Innomhus
blir
forandringen
formidabel.
Den
underste
etasjen skal bygges om til
auditorium.
Den
midterste
etasjen, der det en gang ble
oppbevart høy og korn, skal det
være møterom og kontorer.
Arkitektene har tenkt store,
åpne rom, men også små,
enkeltående «hus» inne på
låven.

Gamlelåven (Bilde: Skanska og Link Arkitektur)
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Inn på tunet utdanning – fagtur til Hvam
Den første uka i
desember samlet om lag
25 lærere, Inn på tunet
tilbydere samt forskere
og prosjektledere seg til
fagtur i Akershus.
Deltagerne var lærere fra Søgne
vgs ved Kristiansand, Sogn Jord
– og hagebruksskole ved
Aurland, Hvam vgs i Akershus
og Skjetlein vgs. Det var
gårdbrukere som drev Inn på
tunet virksomhet fra Akershus,
Hordaland og Sør-Trøndelag.
Bakgrunnen for turen var at de
to skolene Hvam og Skjetlein
vgs, samt Universitetet for miljø
og biovitenskap (UMB) er i ferd
med å utvikle et utdanningsløp
innenfor
Inn
på
tunet.
Utdanningen skal være et
etterutdanningstilbud for lærere i
naturbruk, men samtidig skal
kurset
gi
et
tilbud
om
etterutdanning for Inn på tunet
tilbydere som ønsker å heve
egen kompetanse som vertskap
innenfor Inn på tunet.

Planlegging av
etterutdanningstilbud
For de videregående skolene
innebærer
utdanningen
en
fornying
av
undervisningen
innenfor naturbruk.
Ved et
direkte samarbeid med Inn på
tunet tilbyderne, vil lærerne få
en god og oppdatert kunnskap
om livet som moderne bonde
der nye næringer er en viktig del
av landbruksvirksomheten. Inn
på tunet er et eksempel på en
slik ny næring i landbruket – og
denne formen for virksomhet
øker og blir stadig viktigere.
Dagens bonde er i stor grad en
mangfoldig næringsutøver med
mange bein å stå på. Inn på
tunet bonden driver gjerne en
landbruksvirksomhet
der
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hovednæringa
kan
være
melkeproduksjon eller en annen
tradisjonell produksjon, men
kombinert med en aktivitet der
brukere med behov for det er
med på gårdens hverdagsliv.
Elever innenfor naturbruk i dag
behøver å kjenne til slike
virksomheter
og
vite
om
muligheter og utfordringer i
forbindelse med å starte opp
eller arbeide innenfor et slikt
tilbud. Det har vært undervist i
Inn på tunet og andre nye
næringer innenfor naturbruk
tidligere, men lærere som følger
denne utdanningen vil få en
svært god innsikt i hva slike nye
næringer innebærer i praksis i
dag. Utdanningstilbudet blir
utviklet med basis i det arbeidet
som deltagerne på fagturen
utførte. Under fagturen besøkte
deltagerne to aktive Inn på tunet
tilbydere som delte av sine
erfaringer, viste fram sine
gårdsbruk med ulike aktiviteter
som brukerne av tjeneste
benyttet seg av på gårdene, og
diskuterte innholdet i det
fremtidige utdanningsløpet med
deltagerne.

Mangfoldig
gård
lykkelige kuer

med

Den første gården vi besøkte,
drev
med
økologisk
mjølkeproduksjon der kyrne gikk
på djuptalle i løsdrift i et stort

fjøs med tilgang til uteareal året
rundt. Fjøset var en lun og
trivelig heim for en stor flokk
med heldige kyr. Kalvene gikk
med mor til de var to måneder.
Denne driftsformen ga stor
trivsel for dyra, og mange fine
utfordringer i forhold til de
elevene som deltok i Inn på
tunet aktiviteter på gården.
Eleven fikk blant annet lære seg
ku -språk. Ei ku med nyfødt kalv
er ikke nødvendigvis særlig glad
for å få et menneske mellom
seg og kalven – og kan vise det
ganske tydelig på kuers vis.
Samtidig var det flott å se
omsorgen kua hadde for kalven
sin – på gårdens hjemmeside
http://www.nyr.no/produkt/#lykk
elige-kuer forteller de om sine
lykkelige kurer. Kuene har vært
med i et forskningsprosjekt
innenfor dyrevelferd der nettopp
trivsel og tilvekst hos dyr som
får leve naturlig var tema. Melka
fra kuene på Grøndalen gård
benyttes
i
produksjon
av
ferskost som foregår på et ysteri
plassert på Hvam vgs. Der
drives ysteriet i samarbeid med
skolen. Et godt eksempel på et
mangfoldig gårdsbruk der Inn på
tunet er en av flere nye
næringene knyttet til moderne
landbruk.
Bilde: Lykkelige kuer

Samarbeid for utvikling av
utdanningstilbud
Etter
gårdsbesøket
samlet
deltagerne seg i peisestua på
Hvam der vi fikk høre om livet
på Straumøy gård. Denne
gården representerer også et
eksempel på en gård med
mangfoldig drift, det står mer å
lese om drifta på deres
hjemmeside,
http://www.straumoygard.no/
Vi jobbet i grupper ut over
ettermiddagen og diskuterte
tema og innhold i utdanning
innenfor Inn på tunet.
På kvelden reiste vi til Kringler
gård http://kringler.no/
Dette er også et gårdsbruk i
aktiv drift, hvor overnatting og
servering er blitt en viktig
næring. Kringler har en flott
gammel låve som er restaurert
til restaurant og kurs og
konferansesenter – dette var
inspirerende og tankevekkende
å se for oss som jobber på
Skjetlein, og venter på at
gamlelåven skal rehabiliteres.
Inn på tunet og andre nye
næringer i landbruket ble
diskutert ut over kvelden – og
det var spennende å møte
lærere og Inn på tunet tilbydere
fra flere steder i landet og
diskutere sammen.

mars 2012 og vil i første
omgang gjennomføres som et
pilotkurs der lærere fra de fire
skolene som deltok på fagturen,
samt tilbydere av Inn på tunet tjenester nær skolene, får
mulighet til å delta. Senere er
det aktuelt å tilby kurset flere
steder i landet.
Som en avslutning på fagturen
reiste vi ut til stall Flatner som er
en stor hestegård.

Samtidig virket Inn på tunet
tilbyderne interesserte i å delta
på utdanningstilbudet både fordi
de gjennom det får økt egen
kompetanse, men også fordi det
innebærer en utfordring og en
ny utvikling av eget tilbud ved at
de kan fungere som vertsgårder
for utdanning. Jeg ser fram til
fortsettelsen og håper at vi alle
møtes i mars når kurset
begynner.
Ingvild S Espelien

De produserer fôr til hester og
driver
utleievirksomhet
av
stallplasser i en flott, romslig og
nybygget stall. Samtidig driver
paret en Inn på tunet virksomhet der hester brukes
aktivt.

Konklusjon og
framtidsplaner
Inntrykket etter fagturen er at
det var stor interesse for et
utdanningstilbud der lærerne får
en mulighet til å komme tett inn
på
nye
næringsveier
i
landbruket – og de ser for seg at
inn på tunet i så måte er et godt
og tidsriktig eksempel på dette.

Finansiering
«Kompetanseutvikling for
inn på tunet i bynære strøk»
Prosjektets første år var
finansiert ved hjelp av midler
fra Landbruksdepartementet
via Innovasjon Norge (BUmidler), samt en
delfinansiering fra Fylkesmennene i Akershus og SørTrøndelag
og
Fylkeskommunene i de samme to
fylker. Pilotkursene har mottatt
tilskudd av KIL midler.

Bilde: Stall Flatner - Diskusjon
med Anne og Jan E. Bredesen

Vi fortsatte arbeidet i grupper og
fellesskap dagen etter – og for
oss
som
skal
utvikle
etterutdanningskurset,
var
resultatene av arbeidet verdifullt
og vil ligge til grunn for
planleggingen
av
utdanningstilbudet.
Det er Erling Krohg og Linda
Jolly fra UMB som skal stå
ansvarlige for planleggingen i
samarbeid
med
Rune
Johanessen fra Hvam, og
Ingvild Espelien fra Skjetlein.
Kurset skal etter planen starte i
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Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
Høsten 2011 etablerer
Senter for opplæring i
anleggsgartnerfaget
SOA seg i Sør-Trøndelag

Senter for opplæring i
anleggsgartnerfaget – SOA er
endelig godkjent som
opplæringskontor i
Sør-Trøndelag. Det har tatt
mange år fra de første
samtalene med næringslivet
om en eventuell etablering, til
vi endelig fant tiden moden for
SOA i Sør-Trøndelag.
Før vi valgte å etablere oss, var
det viktig å ha en person som
hadde de rette kvalifikasjonene.
Det fant vi i Nina Pevik, en ekte
trønderjente, utdannet
anleggsgartner og pedagog, i
tillegg har hun lang erfaring fra
anleggsgartnerbransjen.
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Som nyetablert opplæringskontor er det viktig for oss å ha
et tett og nært samarbeid til det
lokale næringslivet.
I tillegg til å følge opp og
kvalitetssikre opplæringen til
lærlingene og
lærekandidatene i våre
medlemsbedrifter, ønsker vi å
tilby praksiskandidatkurs,
lærlingskole og andre fagrettede
kurs.
Nina er allerede i gang med
oppfølging av lærlinger, og i
samarbeid med vår
medlemsbedrift Link
Entreprenør AS, ved Thomas
Alstad, starter vi opp et 10 ukers
praksiskandidatkurs /
lærlingskole 28. november.
SOA har en avtale med SørTrøndelag Fylkeskommune om
å leie et kontor i ”Gammelfjøset”
på skolen når dette står ferdig
rehabilitert.

Vi ser frem til å være en del av
miljøet i ”Gamlefjøset” og
gleder oss til samarbeidet
med
ressurssenteret
på
Skjetlein videregående skole
og anleggsgartnernæringen i
fylket.
Nina Pevik

Bioforsk
Bioforsk Økologisk skal
øke innsatsen i MidtNorge innen økologisk
landbruk, økologisk mat
i storhusholdninger og
fornybar energi gjennom
aktiv deltagelse i
Skjetlein Grønt
kompetansesenter.

Vi har forventninger til at
samlokalisering av ulike aktører
innen landbruk, fornybar energi
og bruk av naturressurser på
Skjetlein vil føre til større
aktivitet
innen økologisk
landbruk, økologisk mat i
storhusholdninger og fornybar
energi i regionen, sier Turid
Strøm som skal samordne
Bioforsk Økologisk sin aktivitet
ved SGK. Hun nevner flere
eksempler hvor alle parter kan
styrkes med samarbeid:
•

I samarbeid med BioPower
starter vi opp et pilotanlegg
på Tingvoll innen
biogassproduksjon basert
på husdyrgjødsel. Erfaringer
fra bygging, oppstart og drift
av dette anlegget kan, i
samarbeid med andre
aktørene ved SGK, brukes
for å kurse og rettlede ved
oppstarting av andre
tilsvarende anlegg i MidtNorge.

•

Det er økende interesse for
økologiske
sansehager
innen
institusjonsomsorg.

Institusjonene ved SGK kan
samarbeide for å utvikle et
konsept
fra
oppstart
planlegging til ferdig anlagt
hage.
•

•

•

De mange aktørene som
etablerer seg ved SGK vil
ha en bred kontaktflate ut
mot
næringa.
Uløste
problemstillinger som krever
forskning kan formidles til
Bioforsk Økologisk som kan
sette
aktuelle
forskningstema
på
dagsorden
i
egen
organisasjon.
Bioforsk
Økologisk
har
aktivitet innen økologisk
storhusholdning
i
Trøndelagsfylkene.
En
kontorplass ved SGK vil
lette
og
styrke
dette
arbeidet.
Ulike aktører ved SGK kan
samarbeide om
kompetansegivende kurs

Bioforsk Økologisk er fra før
lokalisert i Tingvoll kommune på
Nordmøre. Forskningssenteret
er et nasjonalt
kompetansesenter for økologisk
landbruk. Senteret arbeider med
forskning, utvikling, formidling
og
informasjon
i
hele
verdikjeden fra jord til bord. I
samarbeid
med
Solog
Bioenergisenteret på Tingvoll og
Norsk senter for økologisk
landbruk (NORSØK) arbeider
senteret
også
innen
fagområdene sol- og bioenergi.
Bioforsk Økologisk sitt kontor
ved SGK vil bli bemannet av
personer
med
ulik
fagkompetanse. I en startfase er
det personer innen økologisk
hagebruk, økologisk mat i
storhusholdninger,
solog
bioenergi og husdyrhold som vil
bemanne kontoret.
Vi gleder oss til å flytte inn på
SGK.
Turid Strøm

Bilde: Ketil Valde, Liv Solemdal, Susanne Pedersen og Turid Strøm
ser fram til å være en del av SGK.

Bioforsk | 15

Sør-Trøndelag agronomlag
Sør- Trøndelag
agronomlag - med
historien bak eller foran
seg?
Framsynte
politikere
og
statsmenn så tidlig at det var
nødvendig å satse på kunnskap
blant de som skulle yte det
største bidraget til å fø en stadig
voksende befolkning, og flere
landbruksskoler så etterhvert
dagens lys. Alt i 1833 hadde
gårdbrukeren
og
stortingsmannen Ingebrigt Sæter fra
Oppdal kommet med forslag om
fylkesjordbruksskoler.
I Trøndelag var det i sin tid slike
etablissementer på opptil flere
plasser, for eksempel på
Munkvoll fra 1846, senere
avløst av felles jordbruksskole
for Trøndelagsfylkene på Rotvoll
fra 1860, Denne skolen la ned
drifta i 1870, og det ble deretter
en tid uten et slikt skoletilbud i
Trøndelagsfylkene.
I
NordTrøndelag ble etter hvert Mære
valgt
som
sted
for
landbruksskole, og i SørTrøndelag havnet en etter hvert
på Skjetlein Vestre i daværende
Leinstrand kommune som det
rette sted å ha landbruksskole.
Gården ble kjøpt, og skolen var i
gang i 1900. Etter å ha hatt
skole der i noen år, fant en del
elever og tidligere elever ut at
det var på tide å starte et
agronomlag, og i februar 1912
så Sør-Trøndelag Agronomlag
dagens lys, og det første styret
ble valgt.
Aktiviteten i laget har opp
gjennom tidene variert både i
mengde og innhold, og laget har
sågar vært omtrent nedlagt til
tider, men har hittil alltid reist
seg som Fugl Føniks fra asken,
sikkert blant annet ut fra stor tro
på viktigheten av «grønn»
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utdanning og et ønske om å ha
en arena hvor folk med slik
utdanning kunne treffes til
utveksling av både det ene og
andre, både av faglig, og ikke
minst, av sosial karakter.
Nettopp på grunn av dette
behovet for en slik arena, er
laget fremdeles i drift, og har
også en klar ambisjon om å
fortsette
med
det
i
all
overskuelig og uoverskuelig
framtid. Med et landbruk som
blir stadig mere effektivt, og
hvor sysselsettingen går ned, er
det derfor desto viktigere å ha et
aktivt agronomlag som går foran
som
gode
eksempler
og
forbilder for ungdommer som
også i framtida vil satse på
verdens viktigste yrke, og som
rådgivere og støttespillere for
bøndene.
Etter hvert som mannen i gata
fjerner seg stadig mer fra «det
enkle liv på landet» og den
allmenne kunnskap om å dyrke
mat forsvinner, er det desto
viktigere at de som faktisk sitter
på slik kunnskap og viten
formidler dette på en slik måte
at langt flere får øynene opp for
hvor
viktig
det
er
å
videreformidle dette også til
kommende generasjoner. Og
det er her et lag som SørTrøndelag
Agronomlag
i
framtida må ha sitt virke.
Hva er vel mere naturlig enn at
vi som allerede har valgt en slik
utdannelse, og har vårt daglige
virke innenfor landbruket, gjør
vårt ytterste for at det til enhver
er mange nok som ser
viktigheten av dette, og gjør
som oss, og utdanner oss til
gode forvaltere av dyrkajorda og
de tilliggende «herligheter».
En ledetråd for bønder har til
alle tider vært å overlevere
gården i bedre stand til

etterkommerne enn den var da
de selv tok over den. En av de
viktigste forutsetningene for
dette har vært kunnskap om
jorda
som
den
viktigste
innsatsfaktor for å produsere
mat til alle.
Etter hvert som effektiviteten har
økt og antallet jordbrukere har
minket, har også mange andre
”verdier”
som
bygger
på
kortsiktige gevinster fått stadig
mer fotfeste, også innenfor
landbruket.
I denne sammenhengen er det
viktig å ha et agronomlag som
ser sammenhengene mellom
jord og overlevingsevne, et lag
som kan være et forbilde for
kommende generasjoner av
gårdbrukere som både bør og
må skaffe seg den kunnskap
som trenges for å kunne ta vare
på arven fra forfedrene, og
fortsette den gode tradisjonen
med å overlevere sin lille del av
verden i bedre stand enn den
var da de selv fikk ta over. Dette
kan vi som agronomer i
fellesskap være med på å
påvirke gjennom å legge press
på de som er valgt av oss til å
forvalte alle deler av landet.
Slik påvirkning kan skje både i
det stille ved å ganske enkelt
forvalte vår arv på en slik måte
at verden får øynene opp for
vårt virke, eller ved i en del
tilfeller å heve vår røst overfor
de som trenger å høre den.
Derfor er jeg rimelig sikker på at
Sør-Trøndelag Agronomlag har
mye mer historie igjen å skrive
enn den vi allerede har skrevet.
Haldor Grendstad
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Begrenset antall

Trima +2.1P frontlaster
inkludert i prisen.

SPØRSMÅL?

Skal du kjøpe ny eller
brukt traktor?
Ta kontakt med din lokale
selger. Kontaktinfo finner du på:

Fabrikkmontert anfesting
2,28 m bakskjermer
Svingbare forskjermer
Radio/CD
Hovedstrømbryter
Brøytelys
440/65 - 28
540/65 - 38
Inkl. Trima + 2.0 laster
3 spoleventiler 100 l pumpe

KOM INNOM OSS FOR
EN PROFF HANDEL!

Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter
Trondheim 72 83 92 00
Stjørdal
40 00 19 24
Bjugn
72 52 76 40

Rissa
Støren
Orkdal

90 13 05 72
40 00 19 24
40 00 19 24

eiksenteret.no
Avbildet modell har tilleggsutstyr. Alle priser er eks. mva. og gjelder uten
innbytte. Frakt, klargjøring og montering kommer i tillegg.

www.eiksenteret.no

Jubileum i 2012
Sør-Trøndelag
Agronomlag 100 år i
2012
-Giktbrudden gamling
eller sprek jubilant?
For snart 100 år siden, nærmere
bestemt i februar 1912, samlet
en del agronomer seg på
Skjetlein for å stifte SørTrøndelag Agronomlag. Stiftelse
av nye lag var på den tiden en
langt mer høytidelig affære enn
det er i dag, noe protokollen fra
stiftelsesmøte og de første
driftsåra bærer tydelig preg av.
Her er alt sirlig innført og
språket er langt mer høytidelig
enn vi er vant til i dagens
møteprotokoller.
Stiftelsen
skjedde i en tid da mange
organisasjoner som hver på sitt
vis drev folkeopplysning, ble
stiftet, og var således helt i tråd
med
hvordan
samfunnet
forøvrig utviklet seg.
I folkeopplysningens ånd så
som sagt mange lag dagens lys
på den tida, men langt i fra alle
er oppegående i dag. Laget
vårt, derimot, er ihvertfall
oppegående nok til at vi skal
feire de 100 år som har gått, og
kanskje også allerede nå legge
planer for de neste 100 år. Det
har derfor allerede vært en del
møter i laget, hvor vi har prøvd
å trekke til oss personer med
interesse for å være med å ta i
et tak for å kunne ha et
jubileumsarrangement som er
en sprek hundreåring verdig.
Dato for arrangementet er ikke
spikret ennå, men å få det til
allerede på februar er for
ambisiøst, så vi ser kanskje
heller for oss ei helg til høsten,
når onner er over og grøden er i
hus.
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Agronomlagets framtid – møte i peisestue:
Bent Jørgen Stranden, Haldor Grendstad, Synnøve Gravdal , Per
Sand
En av de store jobbene vi
har foran oss er å spore opp alle
som er medlemmer, har vært
medlemmer og også de som
bør bli eller vil bli medlemmer.
Videre må en
arrangementskomite oppnevnes
og komme i sving med de
oppgavene som må gjøres. Og
det er selvsagt heller ikke noe i
vegen for at de som synes de
har noe å bidra med, tar kontakt
og tilkjennegir sin interesse.
Det foregår for tida mye
spennende på Skjetlein, og det
vil derfor kanskje være naturlig
at en del av arrangementet
foregår på skolen, med noen
innspill om hvilke planer som
foreligger.
Ellers må et slikt arrangement
selvsagt også inneholde en ikke
ubetydelig sosial del, hvor
gamle kjente kan treffes for å
mimre om studietiden på
Skjetlein og alt den kunne
bringe med seg. Men, som sagt,
det som først må gjøres er å
spore opp alle som bør få
anledning til å delta på jubileet,
og til denne oppgaven tar vi
med glede mot alle tips og all
den hjelp vi kan få.

På heimesida til Skjetlein har
agronomlaget
sin
egen
avdeling, og der vil vi prøve så
langt som råd er å holde alle
interesserte oppdatert om laget
generelt, og om jubileet spesielt.
Vi regner også med at
Skjetleinbladet vil komme med
flere nummer før arrangementet
går av stabelen, og også der vil
vi komme med oppdateringer,
påmeldingsfrister osv. Det er
bare å følge med og gjerne gi
oss innspill på hva et slikt
arrangement bør inneholde.
Ta kontakt med agronomlaget!
Vi må ha flere med i
jubileums- komiteen!
Forslag mottas med takk.
Haldor Grendstad: 95095963
Synnøve Gravdal: 91352811

Med hilsen styret

Agritechnica 2011 – Hannover
Stemmningsrapport fra
verdens største
landbruksutstilling,
Agritechnica i Hannover.

Begrepet landbruksutstilling får
en litt annen betydning etter å
ha
vært
deltager
på
Agritechnica i Hannover. Norske
messer og bygdedager blir som
«smågutter» å regne i forhold til
de dimensjonene denne messa
har. Hør bare her: 390 dekar
under tak, fordelt på 24 haller,
med 2700 utstillere fra 48 land.
Her var noe for enhver smak, og
særlig for de som har en
forkjærlighet for utstyr av, for
oss, enorme dimensjoner. Her
var skurtreskere med 12 meters
skjærebord,
traktorer
med
mange hundre hestekrefter,
førerløse traktorer og uante
mengder av høyteknologisk
utstyr for nær sagt alle oppgaver
en bonde utfører. Og mange tar
turen hit i de hektiske dagene
dette foregår. Arrangøren regnet
med å ha 350.000 mennesker
innom i løpet av messa.
Også norske produsenter av
landbruksutstyr var til stede her
med utstyr. Kverneland, TKS og
Orkel, som jeg representerte,
hadde funnet vegen hit for å
markedsføre
sine
fortreffeligheter blant alle de
andre utstillerne. Sammenlignet
med de største, som Agco, John
Deere, Claas, New Holland,
Krone, Pøttinger og andre, ble
de norske standene som
frimerker å regne, men like fullt,
absolutt til stede.
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Når opptil 80.000 mennesker er
innom området i løpet av en
dag, vil det til tider være noe
hektisk og folksomt, og særlig
mye folk er det der de store
traktorprodusentene stiller ut
sine
giganter.
Dette
er
tydeligvis, akkurat som på
norske
utstillinger,
et
trekkplaster for gutter og jenter i
alle aldre. Til tider var det
nærmest
uframkommelig
i
enkelte haller, og stemningen
sto i taket, og vel så det. Om
noen gjorde særlig fordelaktige
handler akkurat på utstillinga
skal være usagt, men ihvertfall
fikk mange av produsentene
sannsynligvis knyttet kontakter
med potensielle nye kunder.
Ihvertfall var dette tilfelle for
Orkel, som til nå har solgt sine
produkter i over 40 land, og som
etter denne utstillinga har håp
om å kunne øke salget av
Orkelprodukter rundt om i
verden.

Til tross for at denne utstillinga
foregår nokså langt «heimafrå»,
var det en god del nordmenn
som var innom oss, blant annet
for å kunne få et lite pusterom i
surret av fremmede tungemål.
Og felles for alle var at de var
nokså
imponerte
over
dimensjonene på Agritechnica.
De var stort sett enige om at
dette langt overgikk hva de
kunne
se
på
de
store
utstillingene i Norge. For de som
ønsker å se hva som rører seg i
landbruket i resten av verden, vil
en tur hit sette en del ting litt i
perspektiv, og kanskje også
gjøre at vi ser at vi enn så lenge
har et landbruk her i landet som
er på et langt mer «folkelig»
nivå, og kanskje også minst like
bra som det vi aner konturene
av ellers i verden, iallefall i den
sterkt mekaniserte delen av
den.
Det er ny messe igjen i
Hannover i 2013, og en tur dit
anbefales.
Halldor Grendstad

Skole
Siste skoledag før jul:
Første skoledag i januar:
Ferie

22. desember
3. januar
20. – 24. februar 2012

Agronomlag
Årsmøte
Jubileum

25. januar - kl. 19 peisestua
3. november 2012 (kveld)
Hotell Prinsen – program ikke fastsatt

Skjetlein grønt kompetansesenter (ressurssenter)
Uke 3
Innføringskurs i brudebinderi

21 og 22. januar 2012
kl. 10- 17 begge dager

Uke 4
Obligatorisk teorikurs for anleggsmaskinførere

23. – 27. januar 2012

Tid/varighet: 32 t teoretisk kurs over 5 kvelder.

Kl. 16 – 21

Motorsagkurs

26. og 28. januar 2012
Tor. 17-21 / Lør. 8-16

Vi har også kurs som vi ikke har dato på enda som plantevernkurs og homeopatikurs. Se også på vår
hjemmeside http://www.skjetleinressurssenter.no/startside.html

