
 

 

Nr. 4 | februar 2013 | 66. årgang 
 

>>Side 8 | Advokat Ola  
Kvernes flytter til Skjetlein  
 
 

 >>Side 4/5 | Besøk fra Torsta 
Gymnas, Östersund (SE) 
 
 

 >>Side 10 | Elever bygger 
lagerhall 

Agronomklassen på Agroteknikk 
Side 6 

På bilde: Rennei Holte / Foto: Silje Hugås Holten 



 

2 | Rektor | Skjetlein + SGK = sant! 

Personalet ved Skjetlein 
videregående skole skal 14. og 15. 
mars sammen med ansatte ved 
Skjetlein grønt kompetansesenter 
arrangere personalseminar på 
Ørland kysthotell. En arbeidsgruppe  
med representanter fra 
arbeidstakerorganisasjonene, 
skolens ledergruppe, Norsk 
landbruksrådgivning, Skjetlein grønt 
kompetansesenter og fra 
personalavdelingen i STFK har hatt 
flere møter for å planlegge dette. I 
tillegg har Eirik J. Irgens, professor i 
pedagogisk ledelse, vært med i 
planleggingen. Han skal gjennom 
foredrag og oppgaver lede oss 
gjennom den første dagen. 
 
Dag to brukes til å jobbe mer 
detaljert med tema som kommer 
opp på dag 1. 
 
Målet med denne samlingen er først 
og fremst at ansatte ved begge 
enheter skal bli bedre kjent, både 
faglig, personlig og sosialt.  
 
 

 
Eirik J. Irgens - NTNU 
Foto: NTNU 
 
Faglig kompetanseområde: 
 
Organisasjon og ledelse 
Organisasjonsutvikling. Skoleutvikling. 
Profesjonsutvikling. 
Kunnskapsledelse, skoleledelse, 
utdanningsledelse, kunnskapsledelse, 
endringsledelse, ledelse av lærings- 
og kunnskapsprosesser. 
 

Dermed legges et godt grunnlag for 
et godt samarbeid mellom alle som 
skal jobbe for utvikling av Skjetlein i 
åra framover.  
 
Vi regner også med at vi i løpet av 
disse dagene skal komme fram til 
hvilke arenaer vi ønsker å skape 
m.h.t  å oppnå god samhandling og 
godt faglig fellesskap.  
 
I løpet av seminaret skal vi prøve å 
jobbe oss fram til et felles 
«framtidsbilde» som skal fortelle 
hvordan Skjetlein videregående 
skole og grønt kompetansesenter 
skal framstå for omverdenen. Vi skal 
også bevisstgjøres på hvilke 
kulturelle særtrekk som kan utfordre 
dette framtidsbildet. 
 
Også i etterkant av seminaret, skal 
det jobbes videre for at vi skal få til 
et godt og inspirerende 
arbeidsfellesskap. 
 
Helén Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personalseminar 

 
En ny fase i Skjetleins 
historie innledes med et 
personalseminar i mars. I 
løpet av seminaret legges 
grunnpilarene for et faglig 
sterkt og innovativt 
samarbeid om mange 
viktige områder innen 
grønne næringer. I et godt 
nettverk mellom ulike 
profesjoner vil vi skape en 
«triple helix» mellom skole, 
nærings- og forsknings-
miljø. Samspillet skal gi 
fordeler for alle.  
 
I denne utgaven av bladet 
ser dere også at vi nå 
forsøker å utvikle et 
internasjonalt samarbeid 
med lignende kompetanse-
miljø i Sverige og Sveits for 
å utvide horisonten 
ytterligere. Skjetlein 
videregående skole og 
Skjetlein grønt 
kompetansesenter har 
allerede startet opp flere 
samarbeidsprosjekter  som 
både skal videreutvikle 
skolens læringsarenaer og 
samtidig skape forsknings-
arenaer for ulike 
forskningsmiljø.  
 
«Grensesprengende» er 
også byggfagavdelingen 
ved skolen. De skal fra 
høsten 2013 i samarbeid 
med tilsvarende avdeling 
ved Melhus videregående i 
samarbeid med Melhus 
kommune, NorgesHus, 
Husbanken og flere andre 
sette opp kommunale 
passivhus i Melhus. I vår 
bygger de sin egen 
lagerhall i samarbeid med 
Bygge- og eiendoms-
tjenesten i fylket. 
 
Helén Pedersen 
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Elevene på energi og 
miljø har hatt noen 
hektiske uker med 
undervisning. I timene 
har det vært mange 
interessante diskusjoner 
med påfølgende gode 
spørsmål.  
 

Etter å ha jobbet inne på 
klasserommet med både energi, 
landbrukspolitikk, diverse 
offentlige utredninger samt 
Innovasjon Norge sitt 
bioenergiprogram dro vi ut på 
ekskursjon. Målet var å se 
bioenergiprogrammet til 
Innovasjon Norge i praksis. Vi 
dro til Meldal og Orkla 
Trebrensel som har satt opp en 
ny vamesentral ved barne og 
ungdomsskolen i Meldal. Orkla 
trebrensel eies av 24 personer 
der de fleste har tilknytning til 
landbruket. Vi ble vist rundt i 
anlegget av Erik Kalstad som 
også er leder av Meldal 
bygdeservice.   
 
Erik kunne fortelle at de ved 
dette anlegget har kapasitet på 
350 kW fordelt på to ovner. En 
på 150 kW, den andre på 
200kW. Grunnen til at de har 
valgt denne løsningen er at de 
da kan kjøre maks kapasitet på 
den ene ovnen før de starter 
den andre. Hensikten er at de 
da utnytter kapasiteten på en 
bedre og mer effektiv måte. Alt 
dette skjer selvfølgelig 
automatisk i forhold til hvordan 
styringsenhetene på ovnene er 
programmert.   
 
Vi fikk en innføring i hvordan 
hele systemet fungerte, alt fra 
innmating av flis til hvordan og 
hvor asken kom ut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik forklarte at hele anlegget og 
driften var et eksempel på lokal 
verdiskapning. Flisa kommer fra 
Orkla trebrensel som fliser lokal 
skog. Byggeprosjektet er utført 
av Meldal bygdeservice, 
Biomentek som leverer flisovner 
og Orkla trebrensel.  
 
I tillegg til dette anlegget holder 
Orkla trebrensel  på med 
ferdigstillelse av et anlegg ved 
helsetunet i Meldal. Samlet 
låneramme for begge 
anleggene er 5,5 mill og samlet 
forventet varmemengde er 
1 200 000 kWh pr år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlegget var lyst og fint, fra vår 
side så det veldig pent og 
ordentlig ut! Takker Orkla 
trebrensel for at vi fikk lov til å 
komme å se på et flott anlegg.  
 
I tilfelle det er noen som har latt 
seg friste til å etablere flisanlegg 
på gården? For mer informasjon 
i forhold til biovarme, kontakt 
med Martin Solli ved Skjetlein 
grønt kompetansesenter 
 
martin.solli@stfk, tlf 928 37002  
 
Martin Sigbjørn Solli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi og miljøklassen på ekskursjon til Meldal 

På varmesentralen: Ottar, Helene, Anna, Stine og Erik         Foto: M. Solli  

Innmating av flis.                                                                Foto: M. Solli 



 

4 | Leonardo partnerskap 

I andre skoleuken i 
januar var Torsta 
Gymnas med rektor Eva-
Lena Blom, teamleader 
naturbruk Eva Larsson 
og sju elever på besøk 
på Skjetlein. I februar 
besøkte en liten 
delegasjon fra Skjetlein 
vgs skolen i Östersund.  

Skjetlein vgs. holder på med en 
søknad for Leonardo 
partnerskap. For å kvalifisere 
seg for partnerskap trengs det 
minst fire partnere fra tre land. 
En av partnere må være et 
firma, altså ikke skole. 
Søknaden som skal leveres 21. 
februar skal formalisere 
samarbeidet mellom Skjetlein 
vgs., Torsta Gymnas, Inforama, 
Bern (CH) og Norsk 
Landbruksrådgivning som 
partner fra næringslivet.  
  
Torsta Gymnas er en 
naturbruksskole i Östersund. 
Eva–Lena Blom har fra første 
stund vist stor interesse i et 
samarbeid med Skjetlein. Derfor 
valgte de å besøke Skjetlein. 
Målet med besøket var å bli 
kjent med hverandre. 
 
Skolen i Östersund har 140 
elever. Som elevene på 
Skjetlein er elevene i Östersund 
involvert i driften av 
skolegården.  
Torsta Växtkraft er 
kompetansesenteret som er 
tilknyttet skolen.  
 
I løpet av dagen ble det klart at 
skolene har mye felles og at 
uansett utfall av søknaden til 
Leonardo er et samarbeid  
ønskelig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forberedende møte Leonardo 
 
I første uke i februar dro Evelyn 
Stene og Stefan Preisig til 
Torsta Gymnas i Östersund. Fra 
Inforama Sveits var det David 
Zumkehr som deltok på møtet. I 
løpet av de to dager ble vi kjent 
med hverandres skoler og 
mulighetene for samarbeid.  
 
Utdanningssystemet i Sveits er 
nokså forskjellig fra det vi er 
vant til i Norge (eller Sverige). 
Naturbruksutdanning i Sveits er 
organisert som et lærlingsløp. 
Alle som skal bli agronom har 
en lærlingsplass, bor og jobber 
på en bondegård. En dag i uken 
er de på skolen (Inforama) for å 
lære teoretiske (naturbruks-) 
fag. 
 
Samarbeidet som planlegges 
blir i første omgang en 
utveksling av lærere. Hvis 
partnerskapet innvilges har alle 
partnere muligheten å få 
reisestipend.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Torsta og Skjetlein er 
utvekslingen en mulighet å 
evaluere og videreutvikle 
undervisningsopplegg fordi 
utdanningssystemene er nokså 
like. For skolen i Sveits blir 
utveskling en mulighet å bli kjent 
med et annet system og vil bidra 
til å få en breddekunnskap. 
 
Norsk Landbruksrådgivning 
kommer til å være en nær 
samarbeidspartner for Skjetlein 
vgs. når de flytter inn i 
Gamlelåven. Inforama i Bern 
driver også med rådgivning til 
bønder, derfor er det en videre 
interessant mulighet for 
partnerskapet.  
 
Leonardopartnerskapet er en 
bra mulighet for å bli kjent med 
skolen i Sverige og Sveits. 
 
Red. 
 
 

Samarbeid med Torsta Gymnas, Östersund (S) 

Bli kjentmøte: Fra høyre: Eva-Lena Blom, Eva Larsson, Olov, Evelyn, 
Adam, Torbjörn, Anders                                                           Foto: SP 
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Elevene fra våre to 
skoler brukte 
ettermiddagen for å dele 
erfaringer fra deres liv 
med mål å fullføre en 
naturbruksutdanning. 
Ellinor Ölmerud fra 
Torsta gymnas  skrev 
referat fra det møtet  

1. Varför valde ni lantbruk/ 
jordbruk? 

 
Adam: Barndomsdröm, traktor 
och kor är roligt och framför att 
jobba fysiskt i naturen. 
 

Håvard: Ta över gården 
hemma, alltid stora intressen för 
jordbruk, det är varierat att vara 
med djuren. 
 

Lene: Uppvuxen på gård, ska ta 
över hemmagården. Trivs med 
djuren. 
 

Olof: Det är en relevant 
utbildning, det håller i längden 
och vi kan leva på det vad som 
än händer. 
 

Simon: Alltid varigt intresserad, 
djur och maskin. Egen gård vill 
jag ha eller ta över min farbrors 
gård. Allt man gör inom 
jordbruket intresserar mig. 
 

Anders: Det är kul, variera, ska 
kunna mycket och det är 
varierande. Ta över föräldrarnas 
jordbruk. 
 
Torbjörn: Tjena pengar, hälla 
på med djur, lära sig mycket. 
Skogen är också kul och hör till 
jordbruk. 
 

Ellinor: Kul med ”gegg” förlösa 
och mer åt veterinär hållet. 
 
Kristian: Intresserad av 
maskiner. Djur är kul och ta över 
farbrors gård. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hur ser folk på dem som 

valt lantbruk? 
 

• Träskor och snus, inte 
populärt när vi sprider skit. 
Men de äldre är glada att vi 
tar över och för att ta 
traditionen vidare. 
 

• Mjölk är lika stort som i 
Norge/Sverige.  Satsa grönt 
häller alla med om 

 

• Det är väldigt lika. Norska 
får mer för mjölken. 100 
svenska är 80 norska. No = 
4 kr liter Sv = 2 kr liter 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Framtid 
 
• Det skulle vara roligt att ha 

utbytesstudenter. Jag tror 
att olikheterna/likheterna 
finns när praktiskt arbete 
tillkommer. Ta del av 
varandras tekniker och 
”seder”.   
 

• Jordbruksskola sv/no ser 
väldigt lika ut, vi har praktik 
blandat med teori. 

 
 
      Ellinor Ölmerud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevmøte Torsta – Skjetlein vgs. 

Tur på Skjetlein gård!                         Foto: SP 

Ellinor, Kristian, Adam, Håvard, Lene, Olov, Simon, Anders, Torbjörn   Foto: SP 



 

6 | Agronomklassen til Lillestrøm 

Onsdag 14. november 
fordelte Agronom-
klassen seg i to busser 
og turen gikk mot 
Lillestrøm.  Bussene ble 
kjørt av driftsleder 
Torgrim Daling og 
kontaktlærer Steinar 
Bones. 
 
På turen var det flere stopp for å 
strekke på beina og det var god 
stemning blant gjengen som 
gledet seg til Agroteknikk 
messen. På Lillehammer ble det 
middagspause og muligheter til 
en liten shoppingrunde mens 
sjåførene slappet av. 
 

Etter mange timer i bussen var 
alle glade da vi kom fram til 
hotellet ca. kl. 19.00. Vi bodde 
på Rica Gardermoen, et greit 
hotell med fine rom. Det ble en 
tidlig kveld på alle etter en liten 
utforskning av hotellet og 
rommene til hverandre. 
 

Agroteknikk 
 

Neste morgen, torsdag 15. 
november sto vi opp til en god 
hotellfrokost, med mulighet for å 
steke sine egne vafler. Kl. 08.15 
var vi alle fordelt i bussene igjen 
og kjørte mot Lillestrøm og 
Norges varemesse. Norges 
varemesse er et lokale på 
39’000 kvm innendørs, fordelt 
på fire haller og med flere 
spisesteder, kafeer og en bar.  
 
Agroteknikk er en messe for 
landbruket og entreprenør- 
næringen, på messen er det 
representanter med traktorer, 
landbruksutstyr, fyringsanlegg, 
fjøsinnredninger, skogsutstyr, 
brannvern, forsikring, samvirker 
og mye annet. 
 

De største var Eik, Läntmannen, 
Felleskjøpet og AK Maskiner.  

Det var mye stort utstyr som 
ikke den gjennomsnittlige bonde 
har behov for, men dette var 
veldig spennende å se på, 
deriblant flere store traktorer, 
den største, en New Holland, på 
560 hk og 17 tonn, og flere 
korntresker som passer best inn 
på store åkre på sør-vest landet.  
 
Selv om det var mye stort utstyr 
var også mindre versjoner 
representert. Traktorer og annet 
utstyr som passer til alt fra en 
liten småbruker i ei fjellbygd til 
en ordinær kornbonde på 
Byneset. 
 

Vi kom fram til messen ca. kl. 
09.00 og var noen av de første 
som slapp inn. Utover dagen ble 
det bare mer og mer folk. 
Tilsammen var det 5313 
betalende innom messen på 
åpningsdagen, noe som er 
rekord. Tilsammen de 4 dagene 
messen var åpen var det 28’182 
besøkende.  
 

Ungdomstorg 
 

Det var en egen avdeling som 
var rettet mot ungdom. På 
ungdomstorget var det stort 
fokus på utdanning innen 
landbruket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mære, Tomb, HINT, UMB, 
Blæstad og Evenstad var 
representert med egne stander, 
i tillegg til Norges bygde-
ungdomslag. 
 
Det var også diverse aktiviteter 
å være med på, som 
melkespannholding, sumo-
bryting, bondesjakk og det som 
var mest populært, rodeo på 
mekanisk okse.  
 
Flere ganger i løpet av dagen 
var det tømmershow, med 
demonstrasjon fra to av Norges 
beste innen faget på felling og 
kapping av tømmer med øks, og 
kapping med gammeldags sag.  
 
Det var to ungdommer som går 
skoglinje på videregående som 
skiftet kjede på motorsag på 
imponerende kort tid.  
 
På ungdomstorget var det også 
en sene hvor årets unge bonde 
ble kåret, som er Per Magnus 
Værdal (29) fra Inderøy , med 
påfølgende underholdning av 
Bare Egil Band. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agronomklassen besøker Agroteknikk 

Kari, Tone, Erlend, Lene og Håvard                         Foto: Steinar Bones 
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For noen var det Valtra som var 
det likeste å se på, mens for 
andre Fendt eller John Deere, 
alle fikk se det som interesserte 
dem mest, vi gikk rundt, tittet og 
observerte, slappet av og spiste 
mat. Kl. 18.00 var det retur til 
hotellet og det var en sliten 
gjeng som slengte seg ned i 
bussetene, med et imponerende 
inntrykk av den enorme messen 
og alt utstyret som ble vist frem 
noen likte også moteshowet Eik 
stilte med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der det var dansende kvinner 
og menn som viste frem klær fra 
Fendt og Massey Ferguson 
andre var helt oppslukt av en 
julepyntet Valtra eller en John 
Deere 4955 fra 1992, mens 
andre igjen var veldig fornøyd 
med alt reklamemateriellet de 
har fått samlet i løpet av dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resten av kvelden var det 
avslapping og sosialt samvær  

Tilbake på hotellet fant vi en 
liten overraskelse på rommene 
våre. Ei drikkeflaske og en 
invitasjon til ungdomstreff i 
tilknytning til Agroteknikk fredag 
kveld fra Norges Bygde-
ungdomslag. Før sju av jentene 
dro av gårde til Lillestrøm Kino 
for å se nattpremieren på 
Twilight, Breaking Dawn part 2. 
Vår snille lærer stilte som sjåfør, 
noe han angret litt på da han 
hentet gjengen kl. 02.30, 6,5 
time før avreise tilbake til 
Skjetlein. 
 
Fredag morgen var det en trøtt 
gjeng som møtte til frokost og 
stablet seg inn i bussene før vi 
satte kursen nordover gjennom 
Østerdalen. Middagspausen ble 
på Hanestad veikro og vi var 
tilbake på Skjetlein ca. kl.16.00, 
sliten og trøtt men veldig 
fornøyd etter en fin tur på 
messe.  
 
Kari Tågvold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumobryting: Mia og Emilie!   

Foto: Lisa Tamlag 

Imponerende stor John Deer                    Foto: Lene Merete Kirkholt 
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Advokat Ola Kvernes har 
hatt egen advokatpraksis 
fra 2002. Han har 
tidligere vært ansatt i 
advokatfirma i Trond-
heim i flere år samt i 
DEKAR AS mens dette 
var eid av Allskog- 
skogeierne Nordafjells. 
 
Virksomheten består av 2 
jurister som er medlemmer av 
Advokatforeningen. Advokat 
Kvernes vil ha 2 kontordager 
ved kompetansesenteret fra 
åpningen av dette. Firmaet 
bistår kunder hovedsakelig i 
Trøndelagsfylkene men har 
kunder også utenom regionen. 
Vi har opparbeidet god 
kompetanse innenfor grønn 
juss. Ajourhold av kompetansen 
vurderes som viktig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi bistår kundene innenfor hele 
det tradisjonelle tingsrettslige 
feltet, så vel den statiske del 
(innholdet i og avklaring av 
rettigheter) som den dynamiske 
del (etablering og overføringer 
av rettigheter på grunnlag av 
eksempelvis avtale, 
ekspropriasjon og arv).   
 
Typiske saksområder er plan-, 
bygnings- og ekspropriasjons-
saker, jordskiftesaker og 
odelssaker. I nær tilknytning til 
dette arbeider vi med arv- og 
skiftesaker, generasjons- og 
eierskifte samt vanlige 
familierettslige saker herunder 
også barnevernssaker. I tillegg 
til bistand på rådgivningsbasis 
bistår vi kundene i tvistesaker 
for domstolene. 
   
 
Ola Kvernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokat til Skjetlein grønt kompetansesenter 

Ola Kvernes  blir nabo til Skjetlein vgs. – 
leieboer i  SGK’s «Gamlelåven».  
 
 

Nye Skjetlein: status 

 

Slik ser det ut – januar 2013                          Foto: E. Hagen 
. 
 

Slik blir det – august 2013                     Modellbilde: Link Arkitektur  
. 
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Flere steder i landet har 
byggfag i videregående 
skole startet bygging av 
passivhus i samarbeid 
med kommuner og lokalt 
næringsliv. Den mest 
kjente byggingen har 
foregått i Froland 
kommune, der Blakstad 
videregående skole snart 
er ferdig med sitt 
påbegynte prosjekt. 
 
Knut Hølås og Bård Kamsvåg 
deltok i høst på en konferanse i 
Arendal der Blakstadmodellen 
var tema. Ettersom vi allerede 
hadde kunnskap om at andre 
videregående skoler i 
Trondheim hadde vært i kontakt 
med kommunen angående 
lignende prosjekt hadde 
overnevnte herrer en ide om å 
oppsøke andre kommuner for at 
Skjetlein videregående skole 
kunne bli en del av dette 
spennende prosjektet som for 
øvrig også er oppstartet i flere 
andre kommuner i Trøndelag.  
 
Derfor tok vi initiativ til å invitere 
Melhus videregående skole til et 
dialogmøte hvor intensjonen var 
at Skjetlein vgs og Melhus vgs i 
samarbeid skulle forespørre 
Melhus kommune om 
interessen for et slikt prosjekt, 
selvsagt i samarbeid med andre 
involverte bedrifter/partnere i 
lignende prosjekt som er 
oppstartet fra før i Trøndelag. 
(http://vassneset.blogg.no/) 
 
Etter et meget positivt 
dialogmøte mellom Skjetlein og 
Melhus videregående skoler har 
ballen rulla fort og både Melhus 
kommune og skoleeier har stilt 
seg meget positiv til prosjektet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtidig har Husbanken og  
Melhus kommune også stilt seg 
meget positiv til prosjektet og 
funnet ut at området Vollmarka i 
Melhus passer fint til et slikt 
prosjekt. Vi føler at vi hele veien 
har blitt hørt og tatt vel imot med 
våre ideer. I uke 2 er det 
bebudet møte mellom 
Norgeshus på Melhus og de 
andre involverte parter. 
 
Passivhus er kort fortalt hus 
som krever lite energi til 
oppvarming, husene bygges tett 
og med mye isolasjon. Det 
forespeiles at kravene vi skal 
bygge etter blir standard krav til 
byggeskikk fra 2015. Det vil si at 
elever som velger Skjetlein eller 
Melhus videregående skoler får 
opplæring i ny byggemåte og får 
et fortrinn inn i kampen om 
lærlingeplasser i tiden fremover.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skjetlein vgs er forespeilet som 
hovedentreprenør fordi vi har 
elever i vg2 Byggteknikk. 
Melhus vgs vil være 
underentreprenør med elever 
fra vg2 som leverer VVS og El-
anlegg.  
 
Vi på byggfag ser fremtiden som 
spennende og krysser fingrene 
for at vi fremover møter samme 
velvilje som hittil, da er det en 
mulighet for at neste års elever 
får være med på et helt 
nyskapende og engasjerende 
prosjekt. Vi lærere vil i tiden 
fremover starte med å 
oppdatere oss på passivhus 
gjennom hospitering hos 
bedrifter i nærområdet. 
 
Knut Hølås 
 
 
 
 
 

Fremtidens byggeskikk v. Skjetlein: passivhus   

Eksempel på oppbygging av passivhus – mye isolasjon og nøye tetting, samtidig 
som lite av bærekonstruksjonen kan bære varme fra innsiden av huset til utsiden 
av huset. 



 

10 | Elevene bygger lagerhall  

Et godt samarbeid 
mellom fylkes-
kommunen, Skjetlein 
videregående skole, 
arkitektkontoret Kvadrat, 
og prosjekterende kon-
sulenter fra næringslivet 
innen byggetekniske 
rådgivning gir bygg-
fagelevene ved Skjetlein 
videregående skole 
mulighet til å delta på et 
opplæringsprosjekt 
innen fag som betong, 
mur og tømrerarbeider. 
 
Byggfaglærer Arve Karlstrøm 
ved Skjetlein videregående 
skole er takknemlig for å få 
være med på prosjektet:  
 
«Vi er så glad for at vi kan 
tilby dette til våre elever og 
samtidig jobbe med et reelt 
prosjekt som gagner elevenes 
læringsmiljø.  Vi er opptatt av 
at dette prosjektet også kan 
bety noe for samspillet 
mellom skole og næringslivet. 
Vi skal levere lærlinger til 
bedriftene. Det er kamp om 
arbeidskraften og verre vil det 
bli. Derfor må vi rekruttere 
mange til byggfagene 
framover.» 
 
 
Elevene er med i hele 
prosessen.  
 
Byggteknikk vg 2 ved skolen har 
allerede vært involvert i 
prosjektet og vært med på 
tidligere prosjekt, og vi har vist 
at vi har greid å ferdigstille i 
henhold til tekniske og 
utførende krav 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevene er svært interessert og 
følger med. De er med på hele 
prosessen, er delaktige på 
byggemøter sammen med 
skoleeier og øvrige involverte i 
prosjektet og gjennomgår 
møtereferat fra byggemøte.  
 
Byggteknikkelevene er med på 
å utføre og kvalitet sikre 
arbeidene. Det er satt 
vernerunde i henhold til 
planlagte rutiner innen HMS – 
arbeid. Dette er å synliggjøre 
viktigheten ved at elevene er 
tidlig med på å få en forståelse 
innen HMS i bransjen. Vi tar 
sikte på at det jobbes mot null 
skader, dvs. ingen 
sykemeldinger eller fravær i 
prosjektet. 
 
Deler av teoretiske 
undervisningen er flyttet ut på 
byggeplassen.  Dette gjør vi for 
at elevene får en bedre 
forståelse i hva fagene går ut 
på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å drive undervisning på 
byggeplassen krever det litt 
ekstra tilrettelegging men vil 
være verdt det i forhold til 
praktiske løsninger for elever og 
lærere. Arkitektfirmaet Kvadrat 
Arkitekter AS er ansvarlig 
prosjekterende. De har lagt vekt 
på enkelthet i det arkitektoniske 
uttrykket og hatt i bakhodet 
under prosjekteringen at elever 
skal lære og tydelig kunne se 
løsningsprinsippen i 
prosjektet. Ifølge arkitekten er 
målet at dette ikke skal være 
vanskelig å bygge.  
 
Vårt ønske sammen med skolen 
har vært å treffe flest mulig av 
fagområdene, og er glad for at 
den praktiske oppgaven er 
fordelt mellom betong, mur og 
tømrerarbeider. Det er viktig at 
elevene får en konkret praktisk 
oppgave som er meningsfylt.  
 
 
Knut Hølås 

Elevene bygger lagerhall   

Eksempel på oppbygging av passivhus – mye isolasjon og nøye tetting, samtidig 
som lite av bærekonstruksjonen kan bære varme fra innsiden av huset til utsiden 
av huset. 
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Følg elevenes prosjekt: 
 
http://skjetleinbygg.blogg.no/ 
 
 
 

Sindre fra Anleggsgartner med på utgraving av  
byggetomt, sammen med Eivind Skinderhaug, som kjører  
Skjetleins egen gravemaskin. 

Noen komplikasjoner møter vi på, her er vaktmester Knut 
Olav, som opprinnelig er rørlegger, med å legge om vann 
og avløpsledning.  

Her jobber Kim og Sondre med å knytte sålefundament som 
skal plasseres i byggegropen. Elevene lærer å knyte med 
finnkrok og jernbindertang. 

Stian jobber med å knyte armeringen til ringforskalingen.  



 

 12 | Agronomlaget 

Et nytt år er under 
oppseiling, også for 
Agronomlaget. Et år med 
nye muligheter for alle 
som ønsker at noe skal 
skje. Hva som skal skje 
er opp til oss alle, og for 
den som ønsker noe 
godt, skjer det gjerne 
noe godt. 
 
 
Jeg skal forsøke å oppsummere 
året som har gått fra mitt ståsted 
som leder i Sør-Trøndelag 
Agronomlag og samtidig komme 
med noen betraktninger om 
både nær og fjern framtid.  
 

Styret i laget har hatt et rimelig 
aktivt år, med blant annet 
planlegging av 100-årsjubileet, 
som vi dessverre måtte utsette 
på grunn av for lite påmelding. 
Men planene ligger der 
fremdeles og mye av jobben er 
gjort.  
 

Nå gjelder det bare å finne et 
nytt tidspunkt for arrangementet, 
og da bør det vel passe godt å 
ha det sammen med åpning av 
en splitter ny skole til høsten.  
 
Slik det ser ut pr. i dag kan 
åpningen av «nyskolen» bli litt 
senere enn først antatt, men 
dette kan endre seg utover året. 
Byggebransjen er som kjent 
både dynamisk og kreativ når 
det røyner på. Omtrent som 
landbruket. 
 

Ellers har styret lagt ned et 
ganske betydelig arbeid med å 
lage et oversiktlig system over 
de som har vært elever på 
Skjetlein fra 1951 til 2000. Vi har 
også navna på de som gikk der 
fra 1900 – 1950, og skal nok 
også greie å finne de som har 
gått der etter 2000.  
 

Håpet er at slutten på den 
historien blir at alle som har tatt 
sin utdannelse, eller deler av 
den, på Skjetlein, skal komme 
inn i en felles database, og at vi 
også etter hvert skal greie å 
finne adresser til alle, eller i 
hvert fall de fleste, som 
fremdeles er blant oss av disse. 
For å få til dette trenger vi 
imidlertid hjelp, og derfor vil 
etter hvert de ferdige listene 
legges ut på agronomlagets 
side på Skjetleins hjemmeside.  
 

Jubileer for de forskjellige 
årskulla var en av 
hovedoppgavene til agronom-
laget tidligere, og det er det vel 
for så vidt fremdeles, selv om 
det i de senere år har vært 
arrangert få slike jubileer. Men 
nå, etter at vi begynner å få på 
plass klasselistene, kan vi igjen 
være behjelpelige med å få til 
slike arrangementer.  
 

Det har også kommet styre for 
øret at noen ønsker å arrangere 
slike jubileer for sine klasser og 
årskull, og disse kan ta kontakt 
med oss i styret for å få hjelp til 
å finne de aktuelle klasselistene, 
dersom de ikke kan finnes på 
hjemmesida. Tidligere var det 
vanlig at styret i agronomlaget 
forespurte enkelte innenfor de 
forskjellige kulla om å ta på seg 
ansvaret for slike arrangement, 
og det fungerte for så vidt greit.  
 
Imidlertid ser vi gjerne at 
«elevene» i stedet tar kontakt 
med oss, og sannsynligvis er 
det også større sjanse for at det 
blir jubileum dersom ting foregår 
i den rekkefølgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Starten på et nytt år er også 
gjerne tid for årsmøter. Så også 
for agronomlaget. Vi tar sikte på 
å avholde vårt årsmøte rundt 
månedsskiftet februar / mars. 
Eksakt dato og sakliste finner du 
et annet sted i bladet, og jeg vil 
selvsagt samtidig oppfordre så 
mange som mulig til å møte 
opp. På saklista er det også en 
sak «innkomne saker», og der 
har dere en utmerket mulighet til 
å si noe om hva laget bør eller 
skal beskjeftige seg med. 
 
Og når vi først er inne på et 
agronomlags mandat, er en av 
mine kjepphester i denne 
sammenhengen at en typisk 
jobb for oss vil være å være 
«levende reklame» for 
landbruksutdanning og 
kompetanse i matproduksjon.  
 
Det kan se ut som både Norge 
og resten av verden er i relativt 
stor endring både når det 
gjelder produksjon av og handel 
med landbruksprodukter. Dette 
må vi ta innover oss, også her i 
landet. Det ble i fjor vedtatt en 
ny landbruksmelding som sier at 
vi skal øke innenlands 
produksjon av mat med 1% årlig 
i minst 20 år.  For å få til dette 
må sikkert mange tiltak settes 
inn, og et av dem vil helt sikkert 
være satsning på 
kunnskapsbasert landbruk og 
landbruksforskning. Til dette 
trenger vi selvsagt folk med 
landbruksutdannelse, 
agronomer. 
 
 
 
 
 

Sør-Trøndelag Agronomlag  
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Dersom vi ikke skal øke det 
produktive arealet må vi dyrke 
mer på det arealet vi har, og da 
trenger vi kunnskap. Der har vi 
som agronomer en jobb å gjøre 
med å fortelle verden hva slags 
kompetanse vi sitter på og hva 
denne kompetansen betyr for 
alle som har et ønske om å gå 
mette til sengs også i åra som 
kommer. Derfor må vi, som 
agronomer, heve vår fane høyt 
og tydelig gi til kjenne 
betydningen av å ha folk som 
oss i vår midte.  
 
En måte å gjøre dette på er å 
vise omverdenen at vi er 
medlemmer i Sør-Trøndelag 
Agronomlag. Dette kan vi gjøre 
ved å kjøpe agronomlagets T-
skjorte, til den nette sum av 200 
kroner. Skjorta kan bestilles 
enten på tlf. 41609070 eller på 
epost agromidt@gmail.com. 
Deretter vil du få oppgitt et 
kontonummer for å betale 
skjorta, og den vil sendes i 
posten til deg. Vi har ikke et 
stort lager av slike, men får dem 
produsert etter hvert som 
bestillingene strømmer på. 
 
I dette bladet vil du finne en side 
en giroblankett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for å kunne betale for å få 
Skjetleinbladet, samt kontingent 
i agronomlaget. Det vil si at for 
200 kroner pr. år får du 
medlemsskap i agronomlaget, 
og i dette inngår ca. 4 blad pr. 
år, mulighet til å være med å 
påvirke framtidas landbruks-
utdannelse og mulighet til å 
være med å vise omverdenen at 
vi er til, og at vi er viktige.  
 
I tidligere tider hadde vi i bladet 
en egen «avdeling» som het 
«nytt om Skjetleinagronomer».  
Denne har vi en klar ambisjon 
om å få i gang igjen, og da 
trenger vi selvsagt innspill fra 
dere. Så dersom noen vil 
informere omverdenen om 
gårdsovertagelser, nye jobber, 
verv i organisasjoner og det 
offentlige, og hva en nå ellers 
måtte ønske å si noe om, er 
dere hjertelig velkomne til å 
komme med innspill om dette. 
Vi vil selvsagt også ha annet 
stoff til bladet, gjerne om 
medlemmenes, eller andres, liv 
og levnet som agronomer og 
medborgere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange av dere er en del på 
reisefot og artikler med inntrykk 
fra den store verden er selvsagt 
velkomne, og spesielt sett med 
en agronoms øyne.  
 
Ellers er det i utgangspunktet 
ingen begrensning på hva som 
kan være med, kun fantasien 
setter begrensninger. 
 
Ellers er også Sør-Trøndelag 
Agronomlag grepet av den nye 
tid, og er dermed å finne på 
facebook. For de som benytter 
seg av slikt, er det bare å søke 
oss opp og gå inn å be om 
medlemskap. Der kan de som 
blir medlemmer sende 
beskjeder til hverandre, til alle 
eller hvem en nå ønsker å 
formidle ting til. 
 
Med dette vil jeg ønske alle 
lesere et godt nytt år, og ser 
fram til ennå flere aktive år for 
agronomlaget.  
 
Haldor Grendstad, leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Agronomlagets leder Haldor Grendstad med T-Skjorte  Pris: kr. 200.- 



 
ÅRSMØTE  

 
 
 
 
 
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Agronomlag avholdes på Skjetlein  
torsdag den 7. mars klokka 19:00 
 
 
 

 Sakliste: 
 
1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen 
4. Årsberetning 
5. Regnskap og revisjon 
6. Budsjett 
7. Aktivitetsplan 
8. Valg  
9. Innkomne saker 

 
 
Innkomne saker må være styret i hende senest 1. mars 2013 
 
 
 
VEL MØTT 
Styret 
 
 
Kontaktinfo: 
Haldor B. Grendstad  950 95 963 
Synnøve Gravdal  958 38 119 
 
 



Medlemskontingent Agronomlag 2013 
(inkl. Skjetleinblad!)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 
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