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Skjetleinelever fremst i setet
I denne utgaven får dere et
innblikk i viktige satsninger
som nå gjøres på Skjetlein.
Vi
har
helt
spesielle
forutsetninger for å knytte
naturbruk og realfag til
prosjekter
innen
miljøvennlig energi. Det er både
riktig og viktig å utvikle
skolen til å bli et godt
alternativ for de som
ønsker seg en høyere
utdanning knyttet til dagens
og framtidas utfordringer
innen energi og klima.
Andre satsningsområder er
skolens og kompetansesentrets rolle i
implementeringen av det
trønderske matmanifestet.
Dette skal vi gjøre blant
annet i samarbeid med
Bioforsk, Tingvoll. Flere av
skolens lærere deltar
sammen med HIST og flere
videregående skoler i det
fylkeskommunale
prosjektet: Rekruttering til
blå og grønn Matproduksjon. Dette vil bli mer
synliggjort når skolens nye
kjøkken og kantine står
ferdig høsten 2013.
Videre viser vi elever i
læringssituasjoner som i
tillegg gir gode naturopplevelser. At ansatte som
regel blir værende på
Skjetlein når de først har
kommet dit, er kontorsjef,
Marit
Østby
et
godt
eksempel på. I nesten 48 år
har
hun
hatt
sin
arbeidsplass ved Skjetlein
videregående skole fordi
det er en interessant og
trivelig arbeidsplass.
God lesning!

Elever fra Skjetlein
videregående skole deltok
under statsrådens
presentasjon av
landbruksmeldinga på
Oppdal

Aslaug Lervik fra Skjetlein fikk æren
av å komme med et sluttinnlegg
som statsråden syntes var så bra at
videre kommentarer var overflødig.

Mandag 13. februar var elever fra
Skjetlein vgs tilstede på et møte på
Oppdal i forbindelse med at statsråd
Lars Peder Brekk presenterte
landbruksmeldinga som ble lagt
fram like før årsskiftet.
Her var det samlet rundt 300
interesserte
fra
Sør-Trøndelag,
Hedmark og Møre og Romsdal.
Etter statsrådens presentasjon fikk
tre av elevene fra Skjetlein holde et
innlegg der de kom med sine
betraktninger
om
Landbruksmeldingen og framtiden for norsk
landbruk.
Etter innlegg fra Sør-Trøndelag
Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde- og
Småbrukerlag,
Fjellregionen
Pelsdyravlslag og lokale matspesialister v/Rørosmat, var det
diskusjonsrunde der elevene fra
Skjetlein vgs sammen med de andre
som hadde hatt innlegg satt i
panelet og svarte på spørsmål fra
salen.

Aslaug Lervik – 2 LGL
Møtet ble holdt på Skifer Hotell,
Oppdal,
og
ble
åpnet
av
fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jørn
Aksel Krog, og møteleder var
ordfører i Oppdal, Ola Røtvei.
Steinar Bones

Helén Pedersen
Tina Kilaas, Håvard Krangnes, Hanne Vikan, Lars Morten Rosmo
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Unikt samarbeid
Skjetlein videregående
skole og Skjetlein Grønt
kompetansesenter
har
skrevet
under
en
partnerskapsavtale med
flere
kompetansemiljø
ved NTNU / Gløshaugen.
Fredag 17. februar ble avtalen
underskrevet under et høytidelig
møte på Gløshaugen. Dette er
en unik satsning på samarbeid
mellom videregående skole og
forskningsmiljø.
etter
oppstartsfasen vil flere skoler bli
invitert med i UngEnergisamarbeidet.
Elevene
får
gjennom slike avtaler anledning
til å stifte bekjentskap med
forskningsmiljø på universitetet
allerede fra sitt første år på
videregående skole. Dette vil
stimulere interessen for realfag
og skape et godt fundament for
videre studier innen energi og
miljøfag ved høgskoler og
universitet.
Aldri tidligere har Skjetlein
videregående skole hatt slike
muligheter for nyskapning og
utvikling som nå. Skolen og
kompetansesenteret
skal
bygges ut for over 160 millioner
kroner. Skolens elever får
dermed helt nye realfagslaboratorier og nærhet til et
mangfoldig kompetanse-miljø.

På bildet fra venstre: Rektor Helén Pedersen, Leder for SGK Arve Lian,
leder for FME CenSES Asgeir Tomasgaard, leder for SFFE Gabriella
Tranell, varaordfører i STFK Arne Braut.
Samarbeidspartnerne
FME CenSES, Senter for
Studier av Bærekraftig energi,
er et nasjonalt forskningssenter
med NTNU som vertskap.
Hovedmålet
er
å
styrke
forståelsen av de økonomiske,
politiske, sosiale og kulturelle
sidene ved utvikling og innføring
av ny fornybar energi og
miljøteknologi.
SFFE, Senter for fornybar
energi, er et virtuelt senter eid
av NTNU, SINTEF, Institutt for
energiteknikk
(IFE)
og
Universitetet i Oslo. Senteret
jobber for å øke kvalitet,
effektivitet og omfang av
undervisning,
forskning,
utvikling og innovasjon innen
fornybar energi i Norge.

RENATEsenteret
er
KDs
nasjonale
senter
for
realfagsrekruttering. De har
ansvar for ulike tiltak som er
sentrale i en nasjonal strategi
for realfag: «Realfag for framtida
- strategi for styrking av realfag
og teknologi 2010 – 2014».
Målet
er
å
synliggjøre
mulighetene som ligger i å velge
realfag/teknologi.
Skjetlein Grønt kompetansesenter skal drive kompetanseutvikling og formidling overfor de
grønne næringene og skal være
et regionalt fyrtårn innen de fire
fokusområdene fornybar energi,
økologisk landbruk, tjenesteproduksjon og lokal mat.
Skjetlein videregående skole
skal i samsvar med læreplanverket og opplæringsloven drive
god opplæring. Skolen har også
en rolle som regional
utviklingsaktør.
Helén Pedersen
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I lærerstaben skjuler det seg en forfatter
I
lærerstaben
på
Skjetlein VGS finnes
forfatteren av tre av
lærebøkene
anleggsgartnerne
bruker.
I
mangel
på
gode
lærerbøker om planter
tok Truls Eriksen saken i
egne hender og skrev
lærebøker om planter og
det du trenger å vite om
dem.
Truls Eriksen har vært lærer ved
Skjetlein siden 1991 og han
synes det er en kjempe fin skole
å undervise ved. Han er over
gjennomsnittet
interessert
i
planter, økologi og alt det
omhandler. Allerede som 13åring ble Truls interessert i
plantefaget, da han var med til
Todalen på Svinviks arboret.
Han hadde allerede lært litt om
planter, men interessen ble
vekket for fullt først da han var
med dit.
Truls er utdannet fra Universitet
for Miljø og Biovitenskap (UMB)
daværende Norges Landbrukshøyskole (NLH), med dendrologi
og
planteskoledrift
som
hovedfag.
Det
er
i
gjennomsnittet bare 2 elever
som går ut med denne tittelen i
året. Etter endt studium, mens
han underviste på Statens
gartnerskole
på
Levanger
(1976-1978) begynte han å lage
stensiler i all undervisning om
planter. Siden den gang har han
supplert med stensiler i alle sine
år på Skjetlein (fra 1991). Disse
stensilene som er blitt utvidet og
omarbeidet en del, er i dag blitt
til lærebøker.
Da
Truls
skulle
skrive
lærebøkene syntes han ikke det
var vanskelig å finne stoff, for
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med bakgrunn fra UMB, drift av
planteskole og lærer, var dette
heller en enkel oppgave. Han
syntes det var veldig viktig at
han hadde så mye kunnskap fra
før og at han har vært lærer så
lenge, for da var det enklere å
skrive stoffet slik at det ble
lettest mulig for elevene.

Truls anbefaler på det sterkeste
å ta utdanningen ved UMB, og
at flest mulig lærer om planter,
for det er noe som man får bruk
for gjennom hele livet og det er
mangel på anleggsgartnere og
landskapsarkitekter med god
kunnskap om planter.
Intervju: Aslaug Lervik og
Lene Merete Kirkholt, 2lgl

Truls Eriksen
Den første boka han skrev,
skrev han sammen med fire
andre, og de to andre bøkene
skrev han helt på egen hånd.
Han synes det er litt rart å bruke
egne bøker i undervisningen,
men samtidig er det ganske
greit at han kan stoffet så godt
fra før, for da trenger han ikke å
forberede seg så mye. Han
brukte til sammen tre år på
lærerbøkene, og dette har tatt
kortere tid hvis han ikke hadde
vært i full jobb.
Flere av bildene er fra Skjetlein,
noe som er veldig morsomt å se
tilbake på siden Skjetlein
kommer til å gå gjennom store
forandringer
i
tiden
som
kommer. Truls fikk mange av
bildene som er i de forskjellige
bøkene, både fra forskjellige
planteskoler og fra firma som
selger planter.

Planter til hager og
grøntanlegg – Foruten elever
er bok beregnet for studenter,
planleggere og hagefolk

Økologi og plantelære – Boka
er beregnet på VG2 og VG3 i
naturbruk.

Marit Østby – nesten 48 år ansatt ved Skjetlein!
Marit Østby har vært
ansatt ved Skjetlein i 47
år (det mangler 14 dager
for at det blir 48 år). Det
finnes vel knapt ansatte
verken i det offentlige
eller privat virksomhet
som har vært så trofast
mot sin arbeidsgiver.
Marit personlig
Jeg er samboer med Bjørn
Sundberg og vi har to barn, 28
år og 29 år. I min fritid liker jeg å
bake og holde på med
håndarbeid.
Hvordan fikk du jobben ved
Skjetlein?
Jeg tok handelskolen, deretter
startet min arbeidskarriere på
telefonstasjonen
på
Leka.
Etterpå jobbet jeg på kontoret i
trelastforretning til min onkel i
Brønnøysund.
Våren
1964
søkte jeg to jobber, begge på
videregående skoler. Var vara
på den første skolen, og ble
tilbudt
jobb
på
Skjetlein
landbruksskole.
Har du aldri hatt lyst å bytte
jobb, eller hatt andre tilbud?
For ca. 27 år siden fikk jeg tilbud
ved Heimdal vgs., men jeg tok
ikke stillingen. Senere har jeg
ikke søkt på nye stillinger.
Har stillingsinnholdet
forandret seg?
Ja, selvfølgelig – det har hele
tiden vært en utvikling på alle
områder
som
har
krevd
oppdatering. Jeg var ansatt som
vanlig
kontormedarbeider
i
starten og så har oppgavene
vokst med tiden. En stor
forandring ble det i 1989 da jeg

tok jobben som kontorsjef. Det
førte til mer lønn, men også nye
oppgaver og ansvar. Da er
kassaoppgjør
og
personalledelse områder som stikker seg
ut. I senere år ble også vi på
kontoret organisert, og jeg ble
tillitsvalgt i fagorganisasjonen
for
servicepersonalet.
Som
kontorleder og tillitsvalgt er jeg
også
med
i
ansettelsesprosesser. Jeg liker det, for det
er viktig og veldig spennende.

Marit Østby

Er det oppgaver
(ansvarsområder) du hadde
før som du ikke lenger har?

Jeg er takknemlig for å være
frisk og at jeg kan stå opp hver
dag og gjøre nye til nytte.

I
begynnelsen
var
alt
håndskrevet,
senere
kom
skrivemaskin. Etter hvert kom
elektronisk skrivemaskin og
computer og da var det rektor
og IKT ansvarlig som jobbet
med det. Men vi kom til et punkt
hvor jeg så at personalet
begynte å bruke elektroniske
hjelpemidler i det dagligdagse
arbeidet. Da var det ingen veg
utenom, så jeg måtte også
begynne med det.

Hva er den beste opplevelse
du har hatt hadde i jobbsammenheng?

Før reformen i 1994 var det stor
kursvirksomhet på Skjetlein. Det
ble mye redusert etter skolen
ble en videregående skole. Før
1990
var skolen under landbruksdepartement (tilsettinger
gikk også via LBD).
Er det noe du savner?
Nei, jeg har hele tiden syntes at
Skjetlein har vært en spennende
arbeidsplass. Det er veldig
lærerikt, hvis en vil, da er det
alltid noe nytt på Skjetlein.
Du oppleves/beskrives som
en veldig positiv person – har
du et livsmotto?

Jeg opplevde det som svært
positiv da det ble bestemt at
Skjetlein skulle bygges ut. Det
er en berikelse for skolen og
Skjetlein vgs. er en skole for
fremtiden.
Det verste?
Vi følte alle at tidlig på 2000tallet hvor det
var
stor
usikkerhet rundt hva som kom til
å skje med skolen – skulle det
bli nedleggelse eller skulle vi bli
en filial under Melhus.
Hva skal du gjøre med tiden
din når du slutter å jobbe?
Jeg har tatt over småbruket på
Leka etter min far. Det blir å
restaurere hus og bygge
garasje. Når garasjen er ferdig,
starter jeg med å selge brukt og
antikviteter, håndarbeid mm.
Jeg håper å starte med dette i
sommer.
Takk for intervjuet og lykke til
videre Marit!
Intervju: Stefan Preisig
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En iskald og vakker ekskursjon
For femte året på rad har
Skjetlein videregående
skole sendt en gruppe
elever til Røros og
Tufsingdalen
og
det
gigantiske
arrangementet Femundsløpet.
Hvert år går sledehundløpet av
stabelen den første uken i
februar. Dette langdistanseløpet
er ett av verdens største i sitt
slag om man måler i antall
deltakere.
Rundt
200
deltakende hundespann fordelt
på to klasser deltar. I år startet
120
stk
8-spannskjørere
Femund400
(også
kaldt
kortløpet) som er på ca 40 mil.
Mens
60
12-spannskjørere
startet i Femund 600, 60milsklassen.
Med over 1500 hunder i sporet
er femundsløpet hvert år
avhengig av rundt 600 frivillige
medhjelpere. Fra Skjetlein var
det i år elever fra PTF-faget
«dyretrener» som bidro.
Elevene fra Skjetlein kom til
Røros torsdag morgen. Da
hadde
allerede
de
fleste
hundekjørerne vært i byen i et
par dager. Starten gikk fra
malmplassen hvor det var rigget
opp for åpningshow. Trine Rein
sang
den
nykomponerte
femundsløpsangen som hun og
Lars Monsen hadde laget som
en hyllest til hundekjørerne.
Torsdag klokken fire kjørte
første spannet i 60-milsklassen
ut fra malmplassen. Mens solen
gikk ned og kulda kom
smygende, forlot snart alle
hundekjørerne i denne klassen
Røros. Elevene fra Skjetlein
fulgte spent med i starten, men
etter
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Hundekjørerne steller med hundene sine på Tufsingdalen sjekkpunkt

en times tid begynte det å bli
rimelig kaldt på beina og turen
gikk til skolebussen som sto for
frakten til første sjekkpunkt.
Løpets første etappe går fra
Røros til Tufsingdalen og er på
75km. Tufsingdalen er første
sjekkpunkt. Et sjekkpunkt er et
sted hvor hundespannene har
mulighet til å få ligge på halm og
hvile og hundekjøreren kan få
seg mat og eventuelt søvn før
turen går videre. Veterinærer er
tilstede for å sjekke om hundene
er friske og klare for turen
videre. Skjetleinelevene
arbeider utendørs i Tufsingdalen
hele kvelden fra litt før første
hundespann ankommer til siste
hundespann
forlater
Tufsingdalen. Temperaturen i år
var kaldere enn noe tidligere år
Skjetleinelever har vært i
Tufsingdalen. Elevene løste
problemet med å arbeide på
skift.
I starten arbeidet de en time før
«vaktbytte», men gradestokken
krøp ned mot -37 grader utover
natta og da var det vaktbytte

etter 20 minutter for at ingen
skulle forfryse seg.

Therese Fjæran
Oppgavene elevene har var
flere. Noen måtte stå og ta imot
hundekjørerne
som
ankom
sjekkpunktet. Elevene måtte
forklare kjørerne hvor de skulle
kjøre, spørre om de skulle ha
halm og gi dem dette. Og til slutt
finne ut om de trengte hjelp frem
til parkeringsplassen. Dette
høres kanskje enkelt ut, men da
ikke alle hundekjørerne forsto
norsk, måtte kommunikasjonen
mye av tiden forgå på engelsk.
Eleven diskuterte seg imellom

Arbeidsoppgavene
er
de
samme denne kvelden. Men
med
120
spann
innom
sjekkpunktet i løpet av få timer
er det dobbelt så mye å gjøre
som kvelden før. Da er det godt
at rutinen begynner å bli
innarbeidet og man vet hva som
må
gjøres.
Temperaturene
denne kvelden var heller ikke
like ekstreme som kvelden før.
Det var slitne elever som gikk til
sengs på luftmadrasser og
liggeunderlag denne kvelden.

Skjetleinelever tar imot en hundekjører som kommer til sjekkpunktet og
gir ham halm
for å finne ut de beste ord og
uttrykk for å gjøre seg forstått.
Det var litt skummelt i starten,
men snart hadde de full kontroll.
Elevene som fikk arbeidet med
å følge hundespannene til
plassen sin måtte kle av seg
tross kulden. For her var det
mye springing og litt snubling.
Det er nemlig ikke lett å leie to
sterke lederhunder og springe i
løs snø samtidig. Tidtaking og
innsamling av underskrift fra
hundekjøreren da de forlot
sjekkpunkt
var
siste
hovedoppgaven elevene hadde.
Denne oppgaven var ikke like
morsom
som
de
andre.
Riktignok fikk de kommunisert
noen ord med mange kjente
hundekjørere, men det var
veldig kaldt og arbeidet var
innbar ingen bevegelse som
holdt dem varme. Det drøyde
godt ut i de sene nattetimer før
de
siste
spannene
forlot
sjekkpunktet. I Tufsingdalen har
elevene fått ett helt klasserom
med kjøkkenkrok til disposisjon i

den tiden de er der. I kafeen får
alle de frivillige ett gratis
middagsmåltid per dag, ellers
ordner man seg selv med
medbragt niste. Dagen etter
(fredag) var det meningen at Tor
og minibussen skulle kjøre
elevene til Røros for å se
starten på kortløpet. Men det ble
det ikke noe av. Minibussen
hadde fryst så mye den natten
at den ikke ville starte. Elevene
ble derfor igjen i Tufsingdalen
og ryddet opp og gjorde det klart
til
8-spannskjørerne
skulle
ankomme utpå ettermiddagen.

Sjekkpunktsansvarlig
skrøt
masse av årets gjeng med
elever, de har gjort en hederlig
innsats for at alle hundekjørere
og publikummere i Tufsingdalen
har hatt en fin opplevelse. Som
takk for hjelpen fikk alle med
seg hjem en T-skjorte med årets
logo på.
Skjetleinbussen kjørte tilbake til
Skjetlein lørdag morgen. Selve
hundeløpet var ikke over, men
det som gjensto fikk elevene
følge gjennom internett og radio
hjemmefra. Og det var nok godt
å slappe av hjemme etter alle
opplevelsene fra hundeløpet.
Bente Elisabeth Ryen

Bilde: Hunder som hviler på sjekkpunkt.
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Trav på Skjetlein
Trav står for ca. halve
hesteholdet i Norge, og
er derfor en del av
hestefagopplæringen på
Skjetlein.
På vg1 er alle elevene innom
travsporten som tar del på
Leangen
travbane
hos
travtrener Roar Walsøe. På vg2
har elevene valgt trav til
fordypning og er der 4 timer
hver tirsdag. Der rir de og kjører
travere i full løpsform.
Elevene på Vg2 Heste – og
hovslagerfag har også vært med
på
hele
prosessen
rundt
innkjøringen av Molly Stjerna og
Synjo Diva. Hestene kom
relativt utemmet rett fra beite og
hadde mye å lære. Elevene har
vært med på å få hestene dit de
er i dag. Dette er noe av det
viktigste arbeidet vi gjør med
hest. Hestene måtte lære seg
respekt og lydighet. Dette kan
være en utfordring og krever at
man
er
konsentrert
og
konsekvent. Elevene gjorde en
flott innsats og i dag er hestene
fine og lydige i både kjøring og
håndtering. Molly og Diva står
nå på Leangen og trenes for fullt
mot mønstringsløp til høsten!
Travgruppa jobber også med og
lage en film om denne
prosessen, som er også veldig
lærerikt.
Elevene går igjennom alle sider
ved travsporten, både trening,
løpsdager, behandling av hester
og hvilke rutiner og regler som
er knyttet til en travbane. På
Skjetlein har vi to travere som er
helt i starten av sin karriere
samt ei avlsmerr som elevene
også er med og trene når de har
øvinger.
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Roar Walsøe og Engas Odin
De som vil får også delta på
løpsdager, og alle sammen på
vg2 har vært med på lunsjtrav.
Hestene
Vikan Brauta
15 år, etter Braute og Scan
Dubla.
Er
pensjonert
fra
travsporten men kjørte inn
538.884,- i sin tid med en
personlig rekord på 25.4. Har
hatt fire føll som alle har
kommet til verden på Skjetlein!
Høiby Mario
3 år gammel vallak etter Thuli
Elden og Høiby Eva. Mario ble
også født på Skjetlein da mor
Høiby Eva stod her som en del
av undervisningen. Da Eva fikk
ny eier bestemte Anita Strand
seg for å kjøpe Mario, han stod
på Leangen som åring/2-åring,
men kom tilbake til Skjetlein til
skolestart 2011.

Bilde: Kristin Rygh
Madicken
4 år gammel hoppe etter
Åsajerven og Vikan Brauta.
Madicken har alltid hatt sine
egne meninger og har en helt
egen personlighet (det har alle
hestene til Anita), men hun har
blitt en meget trivelig hest som
de fleste liker.
Så langt i karrieren har hun kjørt
inn 11 000,- og hun fikk en
3.plass i sitt siste løp, hun er
meget lovende! Hun blir mer og
mer ivrig i trening både hjemme
og på banen. Personlig rekord
er 37.1. Det blir spennende å
følge med Madicken i tiden
framover. Det står også en
traver til i stallen på Skjetlein,
Engas Odin, som til daglig
trenes av lærlingen Christine
Lihaug som også fikk prisen for
beste oppasser både for sitt
arbeid med Engas Odin og den
innsatsen hun gjør i stallen på
Skjetlein med 16 hester og alle
elevene som er innom stallen.
2011 var et veldig bra år for
Odin, Christine og eier Roar
Walsøe.

Samarbeid på Skjetlein
Odin hadde ikke gått et eneste
løp siden mønstringsløpet i
2007 der han gjorde en lovende
start. Men deretter ble det dårlig
med travet og andelslaget (som
eide han sammen den tiden)
fikk han ikke til start.

Elevene på Skjetlein
jobber sammen tvers av
linjene
for
spesielle
opplegg.
Landsutstilling av rasekaniner
Siste helg i vinterferien fant
årets «happening» sted, LU/NM
i Charlottenlundhallen. Skjetleinelever var aktivt med i
forberedelsene
ved
at
byggfagelever
snekret
bedømmelsesbord, design- og
håndverkselever laget kreative
kaninbilder
i
ulike
naturmaterialer, Vg2 Blomsterdekoratør
produserte
flotte
tredimensjonale kaniner i mose
som prydet utstillingslokalet.

Høsten 2010 begynte det
endelig
å
løsne,
men
andelslaget ga seg etter mange
år med lite resultat og Roar ble
stående som eneste eier.
17.januar.2011 ble det godkjent
prøveløp og to uker etter var det
klart for Odin sin første start. Og
det ble seier!

Elever og lærere ved naturbruk,
sports- og familiedyr deltok
under arrangementet med stand
hvor skolen ble presentert og
skolens
ulike
kjæledyr,
chinchilla, marsvin, hamster og
degus ble vist fram for publikum.

Skolen stilte ut flere kaniner i
rasene rex og stor sølv. 157
utstillere fra hele landet deltok
med i alt 1319 kaniner i 44 ulike
raser, 12 produkter ble bedømt
av 21 dommere.109 hoppeekvipasjer deltok på NM under
ledelse av tidligere Skjetleinelev Kristin Harmens Berg.

Flytting av smådyr
I forbindelse med utbygging av
gammellåven til SGK og under
påvente av nybygd stall måtte
sports- og familiedyravdelinga
flytte til midlertidig lokale. Smia
ble ryddet og bygd om.
Byggfagelevene fikk dekt noen
læreplanmål ved å delta i
ombygginga
sammen
med
«fylkets
snekkergjeng».
De
delte av lokalet i rom for lager
og varmekjære dyr, malte, la
golvbelegg og bygde bur. I
slutten av mars var «den store
flyttedagen» av dyr og utstyr.
Deretter gjensto rydding av
«gammelstallen».
Margot Fiske Hokstad
Bilde: Utstilling i
Charlottenlundhallen,
dekorasjon fra Skjetlein

Etter det slet vi litt med noe
ureint trav, men tok allikevel
enda en seier før det ble nedtur
og Odin ble disket for galopp.
Men etter det ble det 3 seire på
lokalkjøringer og Odin tok totalt
8 seire på 12 starter i
totalisatorløp i 2011. Han ble
også kåret til Årets Mestseirende Kaldblods på Leangen
2011 og fikk også en pris på
årets travgalla som Årets
Forvandlingsnummer.
Odin kjørte inn totalt 126.000,- i
løpssesongen 2011!!
Christine Lihaug
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Matsatsing på Skjetlein
Det
trønderske
matmanifest
er
politisk
vedtatt og skal bidra til å
skape merverdi ved å
bevare,
styrke
og
videreutvikle trøndersk
matproduksjon
og
matkultur gjennom å
bevisstgjøre
enkeltmennesker,
organisasjoner og bedrifter.
Fylkespolitikerne har gjennom
fylkesrådmannen klargjort at det
må tas nødvendige grep for å
sikre
implementering
av
matmanifestet
i
egen
organisasjon.
Skjetlein
videregående og Skjetlein grønt
kompetansesenter er utfordret
spesielt til å utvikle en pilot
knyttet til dette arbeidet.
Skolegårdsbruket ved Skjetlein
er
omlagt
til
økologisk
produksjon, og det er å håpe at
vi
både
med
dette
utgangspunktet, men også ved
bygging av et nytt kjøkken og ny
kantine vil få gode arenaer til
både
råvareproduksjon
og
foredling av lokale råvarer. Vi tar
nå sikte på å starte en prosess
der vi i fylkeskommunen kan
generere, framstå og formidle
positive relasjoner til mat,
kosthold og ernæring overfor
både
elever,
ansatte,
besøkende og andre aktuelle
brukere.
At denne matsatsingen ved
skolen skjer akkurat nå når nytt
kjøkken
etableres
gir
en
utmerket anledning til å skape
en ny giv for dette fokusområdet
i lag med samarbeidspartnerne.
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45 representanter fra næringslivet, forskning og utvikling og det offentlige
har sluttet seg til manifestet- signert 4.februar 2011.

SGK kan sammen med skolen
og samarbeidsaktørene, med
skolegårdsbruket og kjøkkenet
som verktøy, synliggjøre matens
vandring fra jord til bord, der
råvareproduksjon, foredling /
utvikling og ernæring settes i
sammenheng.
Det nye kjøkkenet ved skolen
blir bygget slik at både skolen
og kompetansesenteret i langt
større grad kan heve kvaliteten
på opplæringen i forhold til mål
som direkte kan kobles til
implementeringen
av
det
trønderske matmanifest.
Mat, matproduksjon og måltidet
som et sosialt virkemiddel for å
skape og bevare fellesskap har
mistet mye av sin betydning.
Over tid har også kvalitetsmat
tapt anseelse på bekostning av
pris, og dette har kanskje også
bidratt til at det ikke lenger er
status å produsere råvarer.

Vi håper med denne satsingen å
sette
fokus
på
lokale
kvalitetsvarer både i råvareproduksjon, på kjøkkenet så vel
som på matbordet. Dette er en
langsiktig prosess, men vi er
sikre på at dette er en viktig vei
å gå mot det målet vi ønsker å
oppnå.

Arve Lian

Debio flytter inn på Skjetlein
Debio har hovedkontor
på Bjørkelangen. De
kontrollerer
og
godkjenner
økologisk
produksjon i hele Norge.
De skal flytte inn til SGK
når gamle låven klar til
bruk.
Debio er en bedrift med rundt 50
ansatte, hvor hovedkontoret
ligger
på
Bjørkelangen
i
Aurskog-Høland kommune i
Akershus.

Varer - kontrollert, godkjent og merket med «ø-merket» av Debio.
Vi kontrollerer og godkjenner
økologisk produksjon i hele
Norge, og over halvparten av
oss sitter spredt rundt om i
landet på våre hjemmekontor. I
Trondheimsområdet er vi tre
kvalitetsrevisorer, og nå har vi
blitt så heldige at vi har fått
muligheten til å samlokalisere
oss med andre aktører i
landbruket på Skjetlein grønt
kompetansesenter.
For oss i Debio blir det nok
ekstra stas, siden vi den tida vi
ikke er på revisjonsbesøk på
økologiske gårdsbruk, stort sett
sitter hjemme for oss selv. Uten
fredagskaffe, uten noen å
diskutere landbruk med og uten
en felles lunsj å se fram til.
Forandringen
vil
bli
stor.
Forhåpentligvis vil den bli god.
Spesielt gleder jeg med til å ha
kolleger å diskutere landbrukets
stadige endringer med. Slike
diskusjoner er sunt og ikke
minst lærerike.

Også direkte relatert til jobben
vil et felles kontor for oss i
Trondheim være nyttig med
tanke på å kunne bistå
hverandre
på
lovverk,
saksbehandling og tekniske
problemer som stadig dukker
opp på PC-en.
Gode kolleger er alltid godt å
ha, men kanskje enda bedre
dersom man faktisk møtes? I
forhold til de andre aktørene i
landbruket som også skal holde
til på Skjetlein, er det viktig at
Debio også har fått lokaler der.
Spesielt er det viktig for Debio å
ha et godt forhold til Norsk
landbruksrådgivning siden det
er de som gir råd til
produsentene som vi reiser
rundt og kontrollerer. Veien over
gangen er nok kortere enn å
måtte ta en telefon for å få svar
på et lite spørsmål, både for
dem og for oss.

Debio er ikke like godt kjent hos
alle aktørene og produsentene,
og noe av grunnen til det kan
være at vi er enkeltpersoner
som «er litt overalt», noe som
kanskje kan være litt vanskelig å
forholde seg til?
Ved at noen av oss flytter til
SGK vil vi nok bli mer synlig,
både for aktørene i landbruket
og
for
produsentene
i
Trøndelag. Her kan også
produsentene
stikke
innom
dersom de lurer på noe.
Kanskje samtidig som de
egentlig er på besøk hos NLR
eller Tine? Vi gleder oss i alle
fall til å flytte inn i nye lokaler og
til et godt landbruksmiljø på
Leinstrand!
Marit Reitan Sandvik
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Fornybar Energi
Skjetlein
har
en
fantastisk fin mulighet til
å etablere et Multienergisenter.
Ved å etablere et slikt senter for
energi kan Skjetlein gå fra å
være en kjøper av energi til i
perioder være en selger av
energi! Her er litt av muligheten
området Skjetlein har.
Vannkraft:
Det renner en bekk/elv over
eiendommen, her er det stipulert
en mulighet for et mikrokraftverk. Estimatene sier at
dette kraftverket kan levere fra
24 kW til 48 kW, ikke så mye
men man kan si at dette
tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 2 husstander.
Biogassreaktor
På Skjetlein finnes det mye
husdyrgjødsel, faktisk nok til ca.
300 000 kWh. Dette tilsvarer
bruken av 10 – 20 eneboliger.
Energien
lages
ved
at
husdyrgjødsel blir pumpet inn i
en gasstett reaktor som kan
oppvarmes. Massen forråtnes
uten tilgang på oksygen.
Prosessen gjennomføres av en
bakteriekultur
av
naturlige
forekommende bakterier, som
etter en tid er tilpasset det
aktuelle anlegget. I løpet av
denne nedbrytningsprosessen
dannes det biogass. Denne kan
da brukes som energi ved at
man varmer opp vann med
denne gassen. Varmen kan da
brukes som vannbåren varme i
gulv, radiatorer, eller til å varme
opp varmtvann som skal
forbrukes( dusj, vask etc.).

Vedfyring kan være en miljøvennlig måte å varme opp boligen på.
Bilde: Federico Stevanin

Solenergi

Flis, pellets og ved

Her er det fullt mulig å bekle
noen sørvendte vegger med
solcelleanlegg. Per i dag er det
ikke sikkert dette gir så god
effekt men det er en mulighet og
det jobbes kontinuerlig med å
forske
på
bedre
solcelleløsninger.
Et
veldig
spennende konsept er solceller
og tak. I dag er det slik at
mange solcelleanlegg er over
takkonstruksjonene. Om ikke så
veldig mange år vil vi kunne ha
solcelle
som
både
takkonstruksjon og energigiver.
Da vil kanskje de som i dag har
skifter tak på fjøsene sine skifte
til solcelletak! Det vil si at veldig
mange fjøs rundt omkring i
Norges land kan bli energigivere
og ikke bare et dilemma i
forhold til vedlikehold.

Disse
energibærerne er de
som er mest brukt på gårdsbruk
i Norge. Her på bruket har vi
pellets. Forskjellen på flis og
pellets er at pellets er mer jevn i
kvaliteten, dvs mer ensartet, og
mer kompakt. Pellets blir levert i
bulk og det er vanskelig å lage
pellets selv. Flis er det fullt mulig
å lage selv og det vil si at en har
muligheten til veldig billig virke.
Spesielt i de tilfelle der en har
egen skog.

Vind
Her finnes mange muligheter til
å
koble
opp
forskjellig
alternativer
i
forhold
til
vindmøller. Effekten har litt med
størrelse, men selvfølgelig også
med hvor mye vind det er i
området.

Ved kjenner de fleste som noe
vi varmer opp husene våre med.
Nå er ved også blitt mer attraktiv
til å bruke som en energibærer.
Dette gjelder gårdsanlegg der
en varmer opp varmt vann via
en stor ovn. Egentlig det samme
som flis og ved bare at det er
manuell mating av veden. Alle
disse energibærerne gir oss
fantastiske
mulighet
for
landbruket
ved
Skjetlein,
samtidig gjelder ikke dette bare
for Skjetlein. Disse energiløsningene er det muligheter for
mange
andre
Landbrukseiendommer å ta i bruk!
Martin Sigbjørn Solli
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Sør-Trøndelag agronomlag
Vi hadde vårt årsmøte den 25.
januar
i
peisestua
på
Skjetlein, og i tillegg til
medlemmer av agronomlaget
var
en
delegasjon
fra
motorkameratene til stede.
På dagsordenen sto i tillegg til
vanlige
årsmøtesaker,
vårt
forestående 100-årsjubileum, og
lagets
forhold
til
motorkameratene. Begge disse
sakene vil vi komme tilbake til
med fyldigere stoff i framtida.
Det ble valgt nytt styre, og
styremedlemmene
vil
vi
presentere her. Valgt til leder
ble Haldor Grendstad fra Klæbu.

Per Sand fra Melhus er
agronom fra 1971. Han har vært
hygienetekniker i Tine og er nå
pensjonist.
Ellers er styret i gang med å
«finne igjen» gamle medlemmer
av laget, og kommer til å
kontakte personer fra de
forskjellige årskulla for å få litt
hjelp med dette. Dersom noen
ønsker å hjelpe oss med dette,
er det bare å ta kontakt med
oss, og vi vil bli svært
takknemlige for all den hjelp vi
kan få.

Haldor Grendstad

Han er agronom fra 1984, driver
gården
Grendstad
ved
Selbusjøen i Klæbu og er selger
hos Orkel Direkte.
Det nye styret (bilder)
Det øvrige styret består av
Synnøve Gravdal fra Hemne.
Hun er agronom fra 1982 og
agrotekniker fra 1984, passiv
samdriftsdeltager og jobber med
livdyrformidling i Nortura.

Haldor Grendstad
Synnøve Gravdal
Bernt Jørgen Stranden
Anny Nittemark
Per Sand
Per Raudberget (uten bilde)

Bernt Jørgen Stranden fra
Ørland er agronom fra 1977 og
er
jordbrukssjef
i
Ørland
Kommune.
Anny Nittemark Husdal fra
Åfjord er agronom fra 1980 og
er gårdbruker i Norddalen i
Åfjord.
Per Raudberget fra Rissa er
agronom
fra
1980,
gikk
maskinkurs i 1982 og er
agrotekniker fra 1984. Han
jobbet fra 1985 – 1989 som
hygienetekniker i Tine, og er nå
gårdbruker på Stadsbygda i
Rissa.
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Skjetleinartikler selges
Kjøp Skjetlein T-skjorte, caps
og nøkkelring!

Kjøp:
Kontant
Stikk innom
betal varene
artiklene.

ekspedisjonen,
og ta med

Bankoverføring / Postlevering
Overfør beløpet (+ 50kr for porto
og eksp.avg.) på konto:
8601 27 29784
Viktig: merk «reklameartikler»
Send en e-post til skolen hvor
du nevner bestillingen og
postadressen din.
postmottak.skjetlein@stfk.no
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