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Skjetleins realfagssatsing
Nye Skjetlein vokser fram
dag for dag. Nye Skjetlein
videregående skole blir en
fantastisk skole! Vakre
bygninger som omkranser
et flott tun og en stor park.
Innvendig
oppgraderes
skolen til en moderne skole
med helt nye muligheter for
nye undervisningsmetoder.
Vi ser veldig fram til å få to
nye realfagslaboratorier.
Sammen med satsningen
ved
Skjetlein
grønt
kompetansenter og våre
felles prosjekter blant annet
innen fornybar energi og
økologisk landbruk, får våre
elever et unikt læringsmiljø.
Skolen har det siste året
inngått partnerskapsavtaler
med viktige fagmiljø innen
forskning- og næringsliv.
Sammen med dem skal
nye Skjetlein videregående
skole
også
«bygges»
innenfra.
Vi håper at vi med artiklene
i
denne
utgaven
av
Skjetleinbladet klarer å
formidle et godt bilde av de
mange
forskjellige
aktivitetene som finner sted
– i en skole som nå er i
sterk framdrift!

Tjue elever startet på
realfagslinjen ved Skjetlein i
august. Det er elever som
har valgt «Dyr med realfag»
og «Energi og Miljø».

Samarbeid med NTNU opplever
elevene enten ved at de har
mulighet for å være med på labforsøk
eller
ved
å
få
et
undervisningsopplegg ved skolen
eller på felttur.

Skjetlein vgs er i en unik situasjon.
Skolen får helt nye bygninger til
skolestart 2013 – og naturbruk
styrkes nasjonalt. Skjetlein Grønt
Kompetansesenter etableres også
på Skjetlein. Skolen har dermed alt
den trenger for å forberede elevene
til å starte en høyere utdanning.

Gjennom deltakelse i Lektor 2 skal
skolen knytte sterkere bånd til
næringslivet. Elevene skal få et
innblikk i hvordan fagkunnskap
brukes i næringslivet.

Elevene som starta et treårig løp i år
kan søke til NTNU, UMB eller
Veterinærhøgskolen.
Lærere
som
underviser
i
realfagsklassen arbeider sammen
for at elevene skal oppleve et
helhetlig
undervisningsopplegg.
Praksis
på
Skjetleins
skolegårdsbruk med dyr eller ute på
jordene kobles mot teorien i
programfag,
naturfag
og
matematikk.
Skjetlein vgs. har et tett samarbeid
med forskningsmiljøet ved NTNU og
skolen er med i Lektor 2 ordningen
(nasjonal
satsing
av
Naturfagsenteret).

Skjetlein har per dags dato to firma
som er med i Lektor 2-ordningen.
Det er Biopower (Trondheim), en
lokal aktør som hjelper kundene å
installere biogassanlegg, og Getek
(Malvik), et firma som skreddersyr
energiløsninger med solceller eller
vindkraft.
Lektor 2 betyr at Getek og Biopower
stiller med en «lærer» for noen timer
hvor de informerer om
sitt
fagområde.
Skjetlein vgs. er overbevist om at
elevene opplever et spennende
opplegg som er praksisrettet og at
de skal være godt forberedt for
fremtidige studier.
Stefan Preisig

God lesning!
Helén Pedersen

Elever fra realfagsklassen på ”Blålab” ved NTNU Gløshaugen
Bilde tittel: Elle Kare, Malin (begge realfagselever) og Simone, stipendiat NTNU
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Økologisk kjøkken- og demonstrasjonshage i startgropa
Som
et
ledd
i
implementeringen
av
trøndersk
Matmanifest
og i tråd med Ny Nordisk
Mat
(se
faktaboks)
legges det nå til rette for
en demonstrasjonshage
for økologisk drift og
lokal matforsyning på
Skjetlein. Dette er et
samarbeidsprosjekt
mellom Skjetlein videregående skole, Skjetlein
grønt kompetansesenter
og Bioforsk Økologisk
på Tingvoll.
Målet er at hagen skal vise et
mangfold av planter og sorter
som kan dyrkes på stedet. Den
skal formidle levende historie
om
plantenes
opprinnelse,
anvendelse og rolle i nordisk
mattradisjon,
og
gjenspeile
årstidsvariasjonen i naturen og
kostholdet.
Nyskapning via design og
råvarer
Designet til hagen og råvarene
fra den skal være en basis for
nyskapning
med
impulser
utenfra og i samspill med
ungdommen under utdanning
på Skjetlein.
Egne krydder til kjøkkenet
Det
skal
også
etableres
plantekasser hvor det skal
dyrkes krydder og urter til grønt
dryss på- og smaksgiver til
kantina/kjøkkenet
sine
matretter. Det kan for eksempel
være persille, gressløk, dill,
timian, lavendel, blomkarse,
ringblomst og andre dekorative
og spiselige planter.
Prosjektet med å utvikle hagen
er definert til de første fem

Bilde: Et prakteksemplar av en kjøkkenhage er «Stjernehagen» demonstrasjonshagen til Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Foto: Privat
årene 2012-2016. I starten av
denne perioden søkes det
kunnskap
og
motivasjon
gjennom studieturer og samtaler
med økologiske produsenter i
regionen,
hos
Bioforsk
Økologisk, Norsk Landbruksrådgivning og andre aktører,

også innenfor bespisning/mat
og gourmet-bransjen. Arbeidet
med å etablere en frukt- og
bærhage på stedet er i gang,
med utvelgelse av sorter og
plassering.
Øydis Marie Mo

Trøndersk Matmanifest
•

Skal bidra til mer trøndersk
mat på trønderske fat,
hjemme, i offentligheten og
på restaurantene

•

Stolthet skal økes over det
trønderske matmangfoldet
og kvaliteten på det

•

Underskrivere av manifestet: To fylkesordførere, to
fylkesmenn og representanter
for
næringsliv,
reiseliv, forskning, blant
andre

•

Gi trønderne et sunnere
kosthold basert på lokale
råvarer

•

Fremme
matkultur
unge

•

Ny Nordisk Mat er en
støtteordning som skal bidra
til at det nordiske kjøkkenet
skal inspirere til matglede,
smak og mangfold nasjonalt
og internasjonalt.

god
blant

mat
barn

og
og

Kilde: Oi! Trøndersk mat og
drikke AS og nynordiskmad.org
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Work mentor – Prosjektmøte i Nantes (F)
Nasjonale mål tar sikte
på at skolen skal arbeide
aktivt opp mot bedrifter i
næringen
for
å
gi
elevene en bred og
yrkesrettet utdanning.
Dette er en utfordring i
hverdagen med hensyn til
hvordan man best mulig (med
begrensede ressurser) skal gi
elevene praksistrening utenfor
skolen og samtidig sikre at
denne er av god kvalitet.
I 2011 ble Skjetlein grønt
kompetansesenter
og
en
representant
fra
skolen
(undertegnede)
med
på
«WORKMENTOR», et internasjonalt prosjekt som tar sikte
på å bedre forberede bedriftene
på å ta imot elever og lærlinger
fra skolen. Prosjektet er et
«Leonardo da Vinci»-prosjekt.
Leonardo da Vinci er et EUprogram som har «livslang
læring» som hovedslagord. Kun
et
fåtall
prosjekter
får
gjennomslag i disse trange
økonomiske tider i Europa.
Workmentor
kom
gjennom
nåløyet og er karakterisert som
et meget godt og nødvendig
prosjekt. Det er Island som har
hovedansvaret for prosjektet,
ellers
er
Finland,
Wales,
Frankrike, Nederland, England
og
Norge
med
som
prosjektpartnere. Tanken med
et slikt prosjekt er ikke å finne
opp hjulet på nytt, men å
utveksle erfaringer og sammen
utvikle en felles tankegang og
en mal som kan brukes (mer
eller mindre helhetlig) i arbeidet
ut mot bedrifter som tar imot
elever. Denne gangen fokuserer
prosjektet
på
elevens
kontaktperson i bedriften.
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Bilde: Alle partnerne i Workmentor-prosjektet stilt opp foran skolen
Jules Rieffel i Nantes i Frankrike. Bente Ryen (lærer Skjetlein vgs) til
venstre på første rad i bildet og Ingvild Espelien (Skjetlien grønt
kompetansesenter) til høyre på første rad.
Denne kontaktpersonen har fått
betegnelsen mentor (hvorav
navnet
på
prosjektet;
«Workmentor»).
Fremdriften i
omtrent slik:
•

•

•

•
•

prosjektet

går

Utveksle
erfaringer
og
tidligere materiale som er
brukt i lignende program
Gjøre spørreundersøkelser i
bedriftene hvor vi har elever
utplassert
Sette sammen materialet til
en
foreløpig
mal,
ett
program for opplæring av
mentorer
Pilot. Gjennomføres i alle
deltakerlandene
Evaluering
av
pilot.
Gjennom
spørreundersøkelser
og
erfaringer fra dem som
gjennomfører programmet i
de respektive landene

•

En ny gjennomgang av
programmet som deretter
publiseres på prosjektets
nettsted

Ingvild Espelien fra Skjetlein
grønt kompetansesenter og
undertegnede var siste uken i
august på prosjektets tredje
møte.
Møtet ble avholdt i Nantes i
Frankrike på en landbruksskole
der som heter Jules Rieffel. I
Frankrike hadde elvene fortsatt
ferie, noe som gjorde at vi
hadde hele skolen for oss selv.
Vi bodde på internatrom og
spiste i skolens kantine under
møtet. Våre verter Mireille og
Nicolas hadde i tillegg laget et
fantastisk opplegg for oss på
kveldstid så vi skulle slippe å
kjede oss etter arbeidsdagens
slutt. Vi har fått grundig
omvisning i byen Nantes, båttur
på elven og omvisning på en
lokal vinfarm.

Bilde: Skolens grønnsakhage er drevet som en «andelshage». Dette er
en driftsform hvor fler betaler en andel for å kunne få høste av den
økologiske hagen. Elevene bruker den også som øvingsarena.
Møtet varte i tre dager og vi var
alle enige om at vi fikk utrettet
mye under oppholdet. EUprosjekter har krav om at en
ekstern konsulent evaluerer
arbeidet vi gjør. Så denne
gangen var det med «en liten
flue på veggen» (en forsker fra
Universitetet i Akureyri, Island)
som skulle skrive rapport til EU
om hvordan vi jobbet.
Heldigvis hadde hun bare skryt
å komme med da hun skulle
oppsummere hvordan arbeidet
vårt foregikk. Det som er
spesielt med dette prosjektet er
at partnerne i prosjektet har
arbeidet sammen med fler
prosjekt tidligere og kjenner
hverandre godt, noen har
arbeidet sammen i over 7 år.
Dette skaper et meget godt
arbeidsmiljø. Når vi kommer
sammen er kreativiteten og
arbeidsinnsatsen intens og mye
blir utrettet på kort tid. Kort sagt
perfekte arbeidsforhold.
Per i dag har vi laget en
arbeidspakke som beskriver hva
en mentor bør fokusere på når
han eller hun har med seg en
elev på arbeidsplassen. Straks
etter hjemkomst er planen å
samle noen utvalgte bedrifter fra
hestenæring og grønn omsorg
og starte piloten til prosjektet.

De aktuelle bedriftene vil få et
intensivt sertifiseringskurs med
en grundig innføring i mentorens
rolle. En del av bedriftene vil så
ha elever på utplassering i løpet
av høsten og vil deretter gi en
tilbakemelding til undertegnede
om hva de synes om dette
opplegget. Arbeidet med piloten
skal være ferdig i løpet av
vinteren
og
neste
gang
partnerne møtes vil bli i Finland i
april.

Dette er et spennende prosjekt
og jeg tror det kan ha meget
positive følger for elevene
gjennom
økt
kvalitet
på
utplasseringsperiodene de har i
løpet
av
skoleåret.
Undertegnede har i alle fall lært
veldig mye om pedagogisk
tankegang rundt bruk av praksis
i bedrifter i undervisningen.
Bente Elisabeth Ryen

Bilde: I de siste årene har elevene ved Jules Riaffel arbeidet med en
sansehage som også er tilpasset rullestolbrukere. Ett fantastisk
inspirerende sted å være.¨
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Nye ansatte ved Skjetlein

Håvard Fremo

Våre nye
spørsmål:

Rita Halstadtrø Johnsen

ansatte

fikk

tre

1. Hva underviser du
arbeider du med
Skjetlein?

/
på

2. Hva er viktigst for at du
lykkes i jobben?
3. Hvilke hobbyer har du?

Håvard
Fremo
vaktmester)

(ledende

1. Skal drive med drift og
vedlikehold
av
skolens
bygningsmasse. Sørge for
energiøkonomisk
oppvarming av lokalene, samt
god
luftkvalitet.
Noen
brukertjenester
ovenfor
andre ansatte og elever, blir
også en del av hverdagen.
2. For å få en god arbeidsdag,
så trenger jeg å ha god
kontakt med elever og
andre ansatte ved Skjetlein.
Slik at vi sammen, kan gjøre
Skjetlein til et godt sted å
være.
3. På fritiden liker jeg å
oppholde meg ute i det fri,
sammen
med
familien.
Favorittaktivitet er sykling og
ski (bortoverski). Synger i
Kvål songlag.
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Sondre Heia

Rita H. Johnsen (kontorleder)
1. Jeg jobber som kontorleder.
Mitt
ansvarsområde
er
kontor og bibliotek. Mine
hovedoppgaver
er
regnskap/budsjett, lønn og
personal.
2. For meg er det viktig at vi
alle jobber sammen som
team, sammen er vi gode
for å nå felles mål. Godt
arbeidsmiljø
og
gode
kollegaer
bidrar til
at
arbeidshverdagen
blir
optimal.
3. På min fritid er jeg ofte å
finne i skogen eller på fjellet
med
familien
og
vår
fuglehund. Liker fuglejakt,
sanking av bær og sopp,
samt matlaging. På vinteren
går mye av tiden med på
skigåing eller slalåmkjøring.

Sondre Heia
1. Jeg underviser i matematikk
og naturfag hovedsakelig på
vg1, men vil også vikariere
på vg2.

Vigdis Jonsen

2. En bra undervisningstime er
for meg når elevene har
vært aktive, og sitter igjen
med at de har lært eller klart
noe nytt
3. Jeg spiller volleyball og liker
å fotografere.
Vigdis Jonsen
1. Jeg
underviser i
jordbruksfag på vg1, både
praktisk og teoretisk. I tillegg
kommer jeg til å ha noe
praktisk skogbruk.
2. I undervisningen legger jeg
vekt på «learning by doing»,
at elevene får prøve ut
forskjellige ting i praksis og
jeg vil i størst mulig grad
koble
det
opp
mot
teoriundervisninga.
3. På fritida, går jeg på
storviltjakt om høsten. Så i
disse dager er jeg en del i
skogen hjemme i Orkdal.
Jeg driver også med sau
(NKS) og det er også
sanketid. I tillegg hører jeg
en del på musikk.

Tone Marit Belland

Kari Anne Grostad

(forts. Vigdis)
Akkurat nå går det mest i i
70-tallsmusikk
med David
Bowie og god gammel Elton
John og ellers lokale helter
som
The
South
og
Ryanbanden. Liker også å
gå på konserter eller
festivaler (Stråsfestivalen,
Pstereo). Jeg er
også en
liten «filmfreak». Spagettiwesterns à la Sergio Leone
og filmer av brødrene
Cohen (Fargo, Den store
Lebowski)
er
blant
favorittene.

Tone Marit Belland
1. Jeg underviser i norsk i to
vg1-klasser (naturbruk og
design- og håndverk), og i
den
ene
påbygningsklassen.
2. En god undervisningstime
er de timene der jeg klarer å
engasjere elevene, der jeg
ser at mitt eget engasjement
smitter over, de timene der
jeg ser at elevene lærer
noe. Dette er ofte avhengig
av veldig konkrete opplegg,
og en god struktur i
gjennomføringen.

Kåre Sæther

3. Når jeg har fri liker jeg aller
best å lese, og selvfølgelig å
gjøre noe sammen med
familien min. Vi har nettopp
fått oss hytte i Resdalen, så
der tilbringer vi mye fritid.
Jeg er veldig glad i å være
ute i skogen, og glad i å
plukke bær. Tidligere padla
jeg
ganske
masse
havkajakk, men dette blei
det slutt på etter jeg fikk
barn.

Kåre Sæther
1. Jeg har vært så heldig å fått
jobb
ved
Skjetlein
videregående skole etter
endt skolegang ved NTNU
våren 2012. Her underviser
jeg i Vg1 Bygg - og
anleggsfagklasse

Kari Anne Grostad

2. Utstyr, ro og orden, slik at
det blir ei lærerik arbeidsøkt.
Hver og en må bli sett er
viktig, ikke bare for meg
som lærer men også for
elevene sin del.

1. Jeg underviser aktiviteter
med hest og stalldrift til vg2
(2HH).

3. Fjell og friluftsliv, samt
bobilturer både i inn og
utland

2. Gode rutiner i øvingene, og
godt samhold i gruppa. At
alle er fornøyde etter
øvingene. Er jo ikke alltid vi
lærer noe
nytt,
men
repetisjon er også veldig
viktig!

Skolen
ønsker
alle
nye
ansatte hjertelig velkommen.
Lykke til!

3. Jeg har vært ei ordentlig
hestejente i hele mitt liv, så
her går det i hest både i
jobb
og
fritid. Har
også hunder som opptar
endel tid (skal ha valper nå i
oktober).
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Besøk av konfliktrådet
Konfliktrådet
på
forebyggende oppdrag
ved
Skjetlein
videregående skole.
Tirsdag 28. august var Turid
Rendum
fra
Konfliktrådet
tilstede på et årlig forebyggende
oppdrag
ved
Skjetlein
videregående
skole.
Alle
skolens Vg1-elever deltok i 1,5
timers samling, der mobbing var
tema for dagen. Elevene fikk
høre om noen konsekvenser
mobbing kan medføre både for
mobber og den som er utsatt for
mobbing.

Digital mobbing var et hett tema,
og det ble snakket en del om
bruk og misbruk av ulike sosiale
medier, også hvilken betydning
ufordelaktige bilder etc. kan ha i
relasjon
til
framtidige
jobbsøknader og arbeidsgivere.
Det var en lydhør forsamling
som var tilstede både før og
etter lunsj. Etter hvert kom det
også
noen
spørsmål
fra
elevene, og de fikk gode svar.
Rendum var på tilbudssiden i
forhold til hva Konfliktrådet kan
bidra med både for elever og
skolen.

Elev Mari Hage overrekker blomster som takk
til Turid Rendum fra Konfliktrådet

Anna O. Olsen

Nye muligheter for kompostering ved Skjetlein
Skjetlein
grønt
kompetansesenter
og
selskapet Global Green
Energy har inngått en
samarbeidsavtale
der
siktemålet er å etablere
en
komposteringstrommel på Skjetlein
Der vil det foregå utprøving,
samt forskning og utvikling av
ny
kunnskap
knyttet
til
kompostering under kontrollerte
former.
Samarbeidet
kan
omfatte
samordning
og
gjennomføring
av
ulike
kompetanseutviklingstiltak der
dette faller naturlig, og annet
utviklingsarbeid der dette er
hensiktsmessig.
Avtalen skal styrke begge
partnere og bidra til gjensidig
nytte.
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Tanken er å kompostere ulike
fraksjoner av organisk avfall i en
trommel på ca. 10 kubikkmeter.
Ulike restprodukter vil bli
behandlet og deretter testet ut i
dyrkingsforsøk med påfølgende
registrering av vekstvirkning.
Norsk landbruksrådgivning – ST
og Bioforsk Økologisk har uttrykt
interesse for å samarbeide i
prosjektet

blant annet for å kvalitetssikre
prosessen og sluttproduktene.
Ved Skjetlein har vi blant annet
mye hestegjødsel som kan
inngå i denne prosessen. Dette
er i utgangspunktet gjødsel som
håndteringsmessig
er
noe
problematisk, men som etter en
komposteringsprosess kan bli
velegnet både som gjødsel og
jordforbedring.
Arve Lian

Bioenergi flis som varme og næring
Skjetlein
grønt
kompetansesenter
og
Innovasjon
Norge
arrangerte i sommer tur
til flisterminal og flere
biovarmeanlegg.
Målet
var at kommuner og
næringsliv fikk lærdom
og inspirasjon fra andres
anvendelse av biovarme.
På biovarmeturen ble både
anlegg som lager flis, anlegg
som selger og anlegg som lager
varme avlagt besøk, der i blant
Orkla trebrensel i Meldal og
flisfyringsanlegget til Nordenergi
ved Meldal videregående skole.
I Meldal har over 20 skogeiere
har gått sammen for å etablere
Orkla trebrensel, som skal
levere ferdig varme til Meldal
kommune gjennom vann varmet
opp av flis. Flisterminalen i
Orkla trebrensel rommer 4000
løskubikkmeter
med
flis.
Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) tok initiativ til turen
på bakgrunn av et ytret behov
hos ulike aktører i Selbu. For
tiden rehabliteres det boliger og
det bygges boliger i nye felt i
kommunen. I denne sammenheng var det ønskelig å se
hvordan andre kommuner og
privat næring hadde løst sitt
utbyggings- og rehabliteringsarbeid. Selbu kommune er en
av de største skogkommunene i
Sør-Trøndelag og har derfor et
stort potensial med tanke på tre
og biovarme. Med bakgrunn i
utbygginger
i
sentrumsområdene hadde det vært
spennende om Selbu kunne til
rette lagt for bruk av biovarme.

Deltagere av «biovarmetur» til Orkla trebrensel i Meldal
På turen informerte Innovasjon
Norge om virkemidler innen
landbruk og bioenergi. Helmer
Belbo, forsker ved Norsk institutt
for skog og landskap, informerte
blant
annet
om
energivirketynning,
lokale
bioenergiressurser
og
brenselskvalitet, samt kriteriene
for produksjon av skogsflis.
Skjetlein grønt
kompetansesenter
Skjetlein grønt Kompetansesenter
(SGK)
er
fylkeskommunen sitt primære redskap
for å utvikle landbruket og
relaterte næringer.

Foto: M. Solli

SGK skal også følge opp
nasjonale og regionale føringer
og oppgaver innenfor de grønne
næringer. Fylkesmannen i SørTrøndelag ønsker aktivt å bidra
til å utvikle kompetansesenteret
sin satsing på fornybar energi,
og bidra til en sunn og lønnsom
utvikling av fornybar energi i
Sør-Trøndelag basert på lokale
ressurser i landbruket. Dette
skjer blant annet gjennom aktiv
deltagelse i prosjekt fornybar
energi ved SGK
Martin Sigbjørn Solli

Store og moderne maskiner hjelper å optimere tidsbruken.

Foto: M. Solli
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Agronomlag, jubileumsfest og medlemskap
Styret i agronomlaget
har i løpet av det siste
året jobbet en del med
jakt på gamle og nye
medlemmer,
opprensking i gamle
lister, systematisering av
de vi vet om og jakt på
nye adresser til tidligere
elever.
Navn på alle som har gått på
Skjetlein mellom 1951 og 1990
er sendt ut til landbrukskontora
for en sjekk, og disse er til en
viss grad nå på veg tilbake til
oss.
Grunnene til at vi har gjort, og
fremdeles holder på med, denne
jobben er for det første, at vi
skal kunne få invitert gamle
elever
til
Sør-Trøndelag
agronomlags
100-årsjubileum
den 3. november i år. For det
andre skal vi prøve å få flere
medlemmer
til
laget
og
derigjennom
kunne
gi
ut
Skjetleinbladet til langt flere enn
de som får det per i dag. For å
sikre utgivelser av bladet, er det
også
foretatt
noen
organisatoriske tilpasninger.

årsjubileet, og det er lov å
melde seg frivillig til å delta.
Opplegget for jubileet er i store
trekk spikra, og vi starter midt
på dagen med en omvisning på
skolen med orientering om «Ny
Skjetlein» og om prosjektet
«Kompetanseløft
trøndersk
landbruk». På kvelden blir det
festmiddag, dans og tilhørende
aktiviteter på Thon Hotel
Prinsen. Der har vi også
reservert en del rom til meget
fordelaktige priser, så her vil det
nok lønne seg å være tidlig ut.
Den enkelte avtaler dette selv
direkte med hotellet. Når det
gjelder påmelding til jubileet og
jubileumsfesten viser vi til
annonse i dette bladet, og
oppfordrer også til å spre det
glade budskap til så mange som
mulig.
Sør-Trøndelag
agronomlag
innstiftet i sin tid en pris,
sølvplogen. Denne gis til
kandidater som har gått på
Skjetlein, og gjennom sitt virke i
landbruket har vist fremragende
innsats til beste for seg selv,
landbruket og verden forøvrig.

Dette er et trofé som henger
svært høyt, og det er kun delt ut
to ganger tidligere.
På jubileumsfesten på Prinsen
vil plogen igjen deles ut og
hvem som får den, er hemmelig
inntil da. Den som kommer får
se. Ellers er det også en del
personer
som
er
æresmedlemmer i agronomlaget, og
at det blir flere etter jubileet, er
slettes ikke utenkelig.
Ellers er som kjent Skjetlein for
tiden
sterkt
preget
av
byggeaktivitet og ombygging, og
vil etterhvert forhåpentligvis
framstå i en ny og bedre drakt.
Dette vil selvfølgelig medføre at
en del bygg forsvinner, og nye
kommer opp. Mange av oss har
sikkert gode og mange minner
forbundet med de forskjellige
bygga, og slik sett er det «ille»
at de forsvinner, men verden må
som oftest gå framover, og en
får håpe og tro at den nye blir
bedre, og også bli fylt av glade
minner i åra som kommer, inntil
også disse bygga må vike for
noe nyere og bedre.
Haldor Grendstad

Listene med navn på elever
gjennom alle tider vil etter hvert
legges ut på vår hjemmeside:
http://www.skjetlein.vgs.no/Tjen
ester/Skjetlein-bladet/
Der vil vi også prøve å være så
oppdaterte som mulig til enhver
tid. Vi vil gjerne ha innspill om
stoff til både heimesida og
Skjetleinbladet, og tar mer enn
gjerne mot korrektur på det som
er publisert på heimesida,og
kanskje
spesielt
på
navnelistene.
Agronomlagets styret i dyp konsentrasjon.
Ellers skal vi nokså snart få i
gang festkomiteen for 100-
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Min tid på Skjetlein
En høstdag i september
1939 steg noen gutter fra
Øvre
Gauldal
og
Rørosområdet av toget
på Nypan. Guttene skulle
til Skjetlein landbruksskole for å gå årskurset i
landbruksfag som skulle
gå over to vintre og en
sommer.
Første vinteren var det teori på
formiddagen og arbeid ute på
gården
på
ettermiddagen.
Sommeren besto av arbeid ute
på gården og siste vinteren var
det bare teori. Vi var spente da
vi kom inn på tunet og så den
flotte «Herskapslåna» med den
store stentrappa som var
utgangspunktet for landmåling.
Innenfor var det i første etasje et
lite leserom med aviser og
radio, og leilighet for bestyrer
Pukstad (som i dagligtale ble
kalt Pukken). Andre etasje besto
av klasserom og i tredje etasje
(«Polæn») var det hybler for
«gamlekara» det vil si andre års
elever. I vinkel til venstre sto
fjøset og fremfor dette sto den
røde doen som stadig rant over.
Når en kom inn på tunet var det
til høyre en lærerbolig og videre
et ganske nytt hus hvor det var
kjøkken, matsal, leiligheter og
med klasserom i kjelleren.
Deretter kom «Gata», en bolig
for lærere og elever. På tvers av
disse husene sto «Vesten». Her
bodde gårdsbestyrer Brovoll i
første etasje og elever i andre
etasje. Det var tomannsrom og
jeg bodde på det samme
rommet begge vintrene. Drømte
om å få komme på «Polæn»
andre vinteren for å mobbe
«nykaran».
Vinteren
før
Skjetlein hadde jeg vært elev
ved Trøndertun.
Mange derfra kom nå til
Skjetlein og det hjalp på
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stemningen i forhold til å ikke
komme på «Polæn». Mot
bakken sto huset med smie i
første
etasje
og
snekkerverksted i andre etasje. I
smia likte jeg meg godt. I
snekkerverkstedet
var
det
båndsag, fres m.m. men vi
skulle bruke høvel og håndsag.
Jeg ble så forbanna på dette at
jeg holdt på hele vinteren med
én stol. Litt bak smia og
snekkerverkstedet lå det et lite
drivhus og oppe i bakken lå
småbruket. I «Nerskjetlein»
(Nedre
Skjetlein)
bodde
sildstrøperne,
elever
fra
fjordene. Vi som kom fra dalen
var dalakopa.
Her kommer noen små glimt fra
arbeidet ute på gården første
vinteren.
Når fjøsmester Krog skulle gi
mjøl var det full fart. Det sto ei
mjølkiste i fjøset og når han
skulle porsjonere mjølet ut til
kyrne var det vår jobb å bringe
det til ham med ei bøtte og da
sto han å ropte «skynd dokk,
skynd dokk», og vi i fullt
firsprang. I stallen sto det 5
hester. Sleipner som var
gammel og pensjonert. Brunen
som var snill, men hadde den
uvanen at den slo bakut når
noen nærmet seg.

Undervisning i 1951

Jon J. Stornes (91 år)

Før vi gikk opp i spiltauet til den
banket vi i bolken og da slo han.
Etter nedturen gikk vi inn i
spiltauet. Svarten var en stor og
snill hest, sikkert over elvekvart
(mål på hestestørrelse) og han
var min hest. Hestegjødsla ble
trillet med trillebår ut til et skur
utenfor stallen. I løpet av
vinteren kjørte vi den på slede
fra skuret og la den i
gjødselhauger nederst på jordet.
Svarten var lite brukt om
vinteren til annet enn møkkkjøring og var kåt, så møkka fikk
fart på seg. De to siste hestene
var ei lita rask, trivelig merr som
drengen brukte til mjølk-kjøring
og varehenting på Heimdal, og
en unghest.

En dag var vi tre gutter som
holdt på med vedhogst i dalen
bak «Vesten». Brovoll holdt på å
pløye like ved oss med en nylig
innkjøpt
Fordson
Ferguson
traktor. Han gikk inn til middag.
Min far hadde kjøpt bil denne
sommeren, og jeg hadde
sertifikat, så jeg tenkte det
kunne være moro å prøve
traktoren. Brovoll hørte vel
duren av traktoren for han kom
springende og fortalte at det var
forbudt å røre traktoren.
En må si at på de tekniske ting
lå elevene foran lærerne. Ingen
av dem hadde bil. Når Pukken
gjennomgikk
og
forklarte
selvbinderens funksjon var det
ikke mye ro i klassen. Når en
ser tilbake på det i dag var det
ikke de tekniske tingene en
tenkte på de fem åra som kom.
Utpå vinteren hadde vi en fest i
matsalen med dans. I et
hopprenn ovenfor skolen fikk jeg
trepokal hvor det sto «For fine
fall»
Det begynte å bli krigsstemning
ute i Europa. Lærer Garberg tok
oss
med
opp
på
Heimdalsmyrene og drillet oss i
militære øvelser. Vi var noen
gutter som hver morgen før
skoletimene begynte møttes i
lesesalen og hørte på nyheter i
radioen. Den 9. april hørte vi at
tyskerne
var
kommet
til
Trondheim.
Det
var
eksamenstid og vi som nesten
ikke hadde sett fly eller hørt
flydur i lufta før, hadde
vanskeligheter
med
å
konsentrere oss med flyduren
over oss. Etter noen dager var
vi tre gutter som gikk til Heimdal
for vi ville til byen og se
tyskerne. En hyggelig konduktør
på et godstog ga oss gratis
skyss. Vi gikk til Trønderheimen.
Enda den dag i dag ser jeg for

meg da to tyske soldater kom
inn døra, stakk luene under
klaffen på skuldra og satte seg.
Alt ble så usikkert med krig i
landet så vi elever ble sendt
hjem i april og det ble ingen
skole denne sommeren.
Skolen begynte på ny i
september og vi fikk da høre
den triste hendelsen om Steinar
Kvernmo, en klassekamerat fra
Lundamo som i en trefning i
april ble drept av tyskerne.
Denne vinteren er det lite å
skrive om. Vi var en flokk gutter,
jenter var ikke kommet med
enda, som var redde for hva vi
sa og gjorde. Det var ingen
underholdning og idrett. Jeg
røkte pipe, men røyketobakk var
ikke å få tak i. Hos Søbstad på
Klett fikk jeg kjøpe snus. Vi holdt
oss på skolen med lekselesing,
Wist og pokerspilling. Skulle vi
utenfor skolen måtte vi ha med
pass.
Jeg må til slutt ta med en
historie fra først på nyåret 1941.
Fylkesfører Rogstad skulle

holde foredrag om Nasjonal
Samling (NS) i klasserom 1 der
trappene fra «Polæn» kom ned
like utenfor. Vi var vel 30-40
elever som samlet oss oppe på
«Polæn» og når Rogstad var
godt i gang med talen sprang vi
ned trappene. Pukken kom ut
og ba oss være rolige. Vi gikk
opp igjen, sprang ned og
Pukken ut.
I løpet av april hadde vi
eksamen. I muntlig kom jeg
blant annet opp i emnet «gåsa».
Det var tilsynelatende gutter
fulle
av
landbruksfaglige
kunnskaper som i mai reiste
hjem.
PS. For meg kan det vel sies at
det kjentes som om Rogstad tok
hevn i februar 1945 da han
tvang mannfolka i Singsås til å
gå inn i NS. Med hirden stående
med
maskingevær
utenfor
huset, og trusler om fengsel og
død, gikk vi inn i NS. Men som
vi alle vet var krigen over i mai
samme år.
Jon J. Stornes, Singsås

I matsalen – rundt 1950
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Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
Norsk
Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
(NLR
S-T)
er
en
medlemseid
organisasjon med om lag 1650
medlemmer
fra
23
kommuner
i
SørTrøndelag, Rindal i Møre
og
Romsdal,
samt
Leksvik, Verran og deler
av Inderøy i NordTrøndelag.
Vi har 21 ansatte som jobber
innenfor ulike fagfelt og vi er i alt
10 stk som skal etablere oss på
Skjetlein når det blir klart der. I
tillegg skal landskoordinatoren
for bygningsplanlegging i Norsk
Landbruksrådgiving være med.
De resterende ansatte befinner
seg rundt om på våre kontor i
Selbu, Åfjord, Ørland, Rissa,
Snillfjord, Meldal og Haltdalen.
De fagområdene vi jobber med
er planteproduksjonsrådgiving
og
forsøksgjennomføring
innenfor grovfôr, korn, potet,
bær
og
grønnsaker,
bygningsplanlegging
og
byggeledelse,
maskinteknisk
rådgiving,
økonomiog
veivalgsrådgiving,
rådgiving
innen
kulturlandskap
og
miljøplan.
I tillegg er vi med i og har en del
prosjekter,
både
for
forskningsmiljø og det offentlige.
Vi selger også vår kompetanse
til andre aktører både innenfor
og utenfor landbruket.

Bilde av tidligere lærer på Skjetlein, Atle Haugnes. Nå ansatt
som maskinteknisk rådgiver i NLR S-T.
Vi har store forventninger til
etableringen i Skjetlein Grønt
Kompetansesenter, først og
fremst fordi en samling av
aktører innenfor landbruket vil
gjøre at man har alt på en plass
og er lettere tilgjengelig for
bøndene. I tillegg ser vi veldig
positivt på samhandling mellom
de ulike aktørene, både innenfor
rådgiving og ikke minst mellom
undervisning og rådgiving. Vi
har stor tro på at et samarbeid
mellom
rådgiving
og
undervisning, vil gi formidling av
mer dagsaktuell kunnskap. Vi
ser også fram til å få tilgang til
de fasilitetene som SGK vil tilby
innen møtelokaler og AV-utstyr,
slik at vi får tilgang til de
redskapene som skal til for å få
til
en
bedre
kunnskapsformidling.
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Vi vil også utvikle vårt gode
samarbeid med gårdsbruket når
det gjelder gjennomføring av
ulike arrangement, forsøk og
utprøvinger innen plantekultur
og maskinteknikk.
Håvar E. Hanger

NYE SNØFRESMODELLER
NYHET!
Modell 2013, sleping

Modell 2011, sleping

Flere spennende nyheter!
Denne høsten lanserer Dalen flere nye snøfresmodeller. Det
er to-trinns fresene 2011 og 2013. Vi har over 40 års erfaring
i å utvikle snøfresere for varierene og vanskelige snøforhold,
og vi tror disse modellene vil treffe en målgruppe som driver
profesjonelt med snørydding!
Du kan se snøfresene i bruk ved å scanne QR kodene til
høyre.Videoen kommer da opp på din smarttelefon eller ditt
nettbrett på youtube.com.

Modell 2011, frontmont

Kontakt Eiksenteret i dag for en hyggelig snøfresprat - du
finner ditt nærmeste senter på eiksenteret.no!
De har nå fått de nye snøfresbrosjyrene!
Ta gjerne en tur innom dalen.no også, hvor du vil finne kunder
som beskriver sine erfaringer med snøfresene fra DALEN.

BE OM GUNSTIG FINANSIERING FRA AGCO FINANCE

SPØRSMÅL?

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

eiksenteret.no

Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter:

Trondheim
Stjørdal
Bjugn

Tlf: 72 83 92 00
Tlf: 40 00 19 24
Tlf: 72 52 76 40

Rissa
Støren
Orkdal

www.eiksenteret.no

Tlf: 73 85 61 50
Tlf: 40 00 19 24
Tlf: 40 00 19 24
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