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NTNU’s realfagspris til
Skjetlein vgs
Skoleåret 2012-2013 har vært
et veldig spesielt skoleår.
Skoleområdet har vært delt i to
med en stor byggeplass i
midten. Det har ført til at elever
og lærere har beveget seg
over lengere avstander mellom
ulike bygninger.

Skolen får ros for å ha
styrket realfagene på en
måte
som
skaper
begeistring hos elevene.

Med god hjelp fra Bygge- og
eiendomstjenesten i fylket, vårt
fantastiske
serviceog
kantinepersonale, spreke og
profesjonelle
lærere
og
motiverte elever har skolen
oppnådd gode resultater dette
året. I konkurranse med
mange andre skoler har
Skjetlein videregående skole
fått to prestisjetunge priser;
NTNU´s
realfagspris
og
førstepremie i en nasjonal
kunnskapskonkurranse for
elever ved naturbruks-skoler.

Energi og miljø - og realfag

I august starter flyttingen inn i
nye
og
rehabiliterte
og
moderne skolebygg. Da får
elevene ved Skjetlein vgs
klasserom
utstyrt
med
moderne
teknologi
for
kunnskapsformidling
og
moderne realfagslaboratorier
spesielt laget for en skole med
kort vei til biologisk materiale.
Skolen får også spesielle
undervisningsog
øvingsarealer utendørs, rettet
mot både tradisjonelt landbruk,
demoanlegg
for
fornybar
energi og arenaer som skolen
skal
sambruke
med
forskningsmiljø.
Det
har
i
løpet
av
byggeperioden også skjedd en
av
oppgradering
skolegårdsbrukets
dyreavdelinger, som både
øker dyrenes velferd og gir
elevene en god innføring i
modere gårdsdrift. Med alt
dette blir nye Skjetlein et helt
unikt
og
spennende
skoleanlegg.
Helén Pedersen

2 | Rektor | Realfagspris til Skjetlein

Skjetlein
videregående
skole
opprettet i fjor høst programtilbudet
Energiog
miljøfag.
Tilbudet retter seg mot elever som
har stor interesse for klima- og
miljøspørsmål,
og som også kan tenke seg å ta
høyere utdanning innen dette
fagfeltet.
Elevene lærer om bruken av
vindkraft, solenergi, mikrokraftverk
og
varmepumper.
Allerede det første året får de
kontakt
med
forskningsog
innovasjonsmiljø
ved
NTNU.
Energi- og miljøfag strekker seg
over tre år og faget gir ekstra
fordypning i realfag.
Samarbeider med NTNU
I juryens begrunnelse heter det
skolen har greid å etablere et tilbud
som
setter
fokus
på
realfagenes samfunnsnytte:
«…gjennom en helhetlig tilnærming
der
undervisningen
i
både
realfagene og programfagene i
naturbruk er rettet inn mot
bærekraftig produksjon og bruk av
fornybare energiressurser.»

Juryen
mener
Skjetlein
videregående skole viser vei for
andre gjennom innovativt å skape
samarbeid
med
eksterne
ekspertmiljøer.
Blant
annet
samarbeider skolen med NTNU
Censes og Bioforsk.
Praktisk tilnærming
Skolen får også prisen fordi den
legger vekt på å la elevene jobbe
praktisk
med
realfag,
og at det nettopp skapes ulike
læringsarenaer ved at elevene blir
kjent
med
fagmiljøer
utenfor skolen.
«Juryen vil spesielt fremheve
betydningen av at skolen satser på
å
koble
realfag
og programfagene i naturbruk. Ved
å satse spesielt på fornybare
energiressurser,
har skolen valgt et tematisk område
som er aktuelt og som egner seg
svært
godt
til
ulike
praktiske
tilnærminger.»
Vinneren ble tildelt prisen i
forbindelse
med
Realfagskonferansen torsdag 2.
mai. Konferansen er en årlig
inspirasjonsdag for realfagslærere i
trøndelagsfylkene, og i år deltok 300
lærere.

Solveig Mikkelsen
Universitetsavisa

Husdyrtreff – gull til Skjetlein
Elever på vg3 landbruk,
agronomutdanningen,
gikk til topps på gris
i Husdyrtreff, en nasjonal
kunnskapskonkurranse
for
elever
ved
naturbruksskolene.
Husdyrtreff tilbys årlig,
og er et samarbeid
mellom Nortura, Tine,
Geno og Norsvin.
Oppgavene er praktisk rettet og
tar
opp
spørsmål
og
problemstillinger
som
den
enkelte bonde står overfor i sin
daglige drift av gården.
Årets oppgave på svinehold
besto av en gårdsbskrivelse
med driftsopplegg, utskrifter fra
Ingrisweb på et anomysert bruk,
samt en link film på Youtube om
rutiner rundt bedekking. Ut i fra
dette skulle elevene vurdere
drifta og resultatene, deretter
finne forbedringsområder og
komme med forslag på aktuelle
tiltak/rutiner for å forbedre
resultatene
i
produksjonen.
Målet er å komme opp blant de
beste i Ingris.
Det var også en regneoppgave
som gikk på hvor mye en kan
spare i kroner og øre på å
redusere fôrforbruket, og en
samvirkerelatert oppgave. De
skolene som deltar i Husdyrtreff
kan også få representanter fra
organisasjonene til å holde
foredrag for elevene.
Intervju med Eva, Mia og
Helene
Mia, Eva og Helen, gratulerer
– hvordan føles det?
Føles bra, målet var å vinne!
Men, vi skjønte det ikke helt før
vi fikk vite om at vi har vunnet
prisen!

Eva, Mia og Helene gikk til topps i landskonkurransen
Husdyrtreff. Her med lærer Ingrid Resell

Hva gikk oppgaven ut på?
Vi fikk velge oppgave om gris,
storfe eller sau. Mia synes
grisen er søt, Eva har stor
interesse å jobbe med gris og
Helene tenkte taktisk, færre
elever valgte gris, da blir
gruppesamarbeidet
lettere.
Gruppesammensetning
var
altså ut i fra interesse.
Hvordan organiserte dere
gruppe / arbeidet?
Når vi så på oppgaven følte vi at
det var veldig vanskelig, mye å
forholde seg til.

Vi startet tidlig og prøvde å dele
opp oppgaven slik at hver av
oss kunne bidra. Det var ikke
alltid lett, særlig når man må
kontakte eksterne fagpersoner.
I vårt tilfelle var det Tore Johan
Sandvik (AU medlem gris) som
skulle svare på noen spørsmål.
Det tok 1.5 måneder for å få
svar.
Det var også mye regning, men
fordi det var praktisk regning var
vi interessert å regne og det var
bra å få et svar som vi forstår
også praktisk. Ingrid hjalp å
forstå oppgaven, men kunne og
ville ikke gi noe svar. Vi var glad
å få veiledning og anbefalinger.
Til slutt så hun på oppgaven og
hjalp med finpussen.
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ANNONSE
Hvordan var dere forberedt
med tanke på teoretisk og
praktisk undervisning ved
Skjeltein vgs.?
Helene mener at det var en god
del ting som vart gjennomgått i
undervisning. Mia og Eva er
enig at teorien var på plass,
men det var et fint steg å måtte
bruke teorien i en tverrfaglig
oppgave som også var praktisk
og realistisk. Alle er enig at det
de har lært i øvingsarena på
Skjetlein hjalp også!

Hvordan var responsen fra
kollegaer / lærer / familie?
Lærere synes det er meget flott!
Noen medelever var litt sjalu
noen folk tok helt av. Andre
mener at det er ikke så viktig å
vinne en slik pris. Vi synes det
er stas!
Hva skal dere gjøre til neste
år?
Eva søkte helse og sosial Vg1
for å komme inn i en hundeskole (hund i omsorg) Plan B:
jobbe Hun har lyst å kombinere
hund og mennesker.
Mia – søkte helse og sosial Vg1,
hundeskole eller arbeide på en
«Inn-på-tunet-gård» Plan B.
jobbe
Helene, jobb som avløser, eller
gartneri
Takk for intervjuet og lykke
til!

Tekst og Intervju: SP

Styret Sør-Trøndelag Agronomlag 2013
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Rehabilitering av kvernhuset
Skjetlein videregående
skole har et gammelt
kvernhus
nede
ved
vassdraget mot vest.
Kvernhuset ble bygd på
slutten
av
80begynnelsen av 90 tallet.
Huset har en gammel kvernkall.
Kvernsteinen mangler, da den
er blitt ødelagt. Huset er ca 12 –
2
og har ikke blitt
13 m
rehabilitert siden det ble satt
opp for ca 30 år siden.
Etter som skolen fra høsten
2012
fikk
et
nytt
studieforberedende løp innen
naturbruk; Energi og miljø,
rehabiliteres dette huset og
området rundt. Skolen skal få på
plass et nytt vannhjul som kan
drive en ny kvernstein.
I tilknytning til denne plassen
kommer skolens elever knyttet
til byggfag og anleggsgartner til
å sette opp en steinbakerovn,
slik at plassen kan brukes til å
male korn fra skolens egen
kornproduksjon til mel. Dette
kan igjen brukes til framstilling
av tradisjonsrikt bakverk. Elever
på anleggsgartner utformer en
adkomst
til
plassen
som
tilfredsstiller krav til universell
utforming. Elever skal lage
benker for utesitteplasser.

Elever som legger ny taktro på taket er Marius, Ole Martin og Trond Ivar.
Foto: K. Hølås
Prosjektet
vil
knyttes
til
undervisningsaktiviteter
med
læreplanmål
fra
mange
læreplaner
både
under
planlegging,
prosjektering,
rehabilitering og bygging av hus
og adkomstvei og etterpå ved
bruk av anlegget.
Det er inngått et samarbeid med
Prof. Ånund Killingtveit fra
NTNU, Institutt for vann- og
miljøteknikk.

Irina
og
Katerina,
to
masterstudenter
skal
i
sommerferien foreta målinger
som skal hjelpe å dimensjonere
vannhjulet.
Elevene fra byggfag Vg1 har
allerede
startet
med
å
rehabilitere kvernhuset.
Helén Pedersen

Prosjektet vil involvere flere
utdanningsprogram og flere
klassenivå og vil derfor bli et
skoleprosjekt hvor elever med
ulik
bakgrunn
og
ulike
læreplaner samarbeider.
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Slovakiske lærere på Skjetlein
Første uke i juni har
Skjetlein vgs. fått et
internasjonalt besøk. 10
lærere,
veiledere
og
rektor fra Yrkesfaglig
videregående skole i
Spisska Nova Ves fra en
slovakisk fjellregion kom
til Trondheim
De ville lære mer om yrkesfaglig
utdanning i Trøndelag. Besøket
var finansiert av Europisk
utvekslingsprogram
for
utdanningsinstitusjoner
Leonardo da Vinci.
Slovakerne
var
spesielt
interessert i å se skoler som har
liknende tilbud som deres egen
skole i Spisska Nova Ves, som
huser over 1700 elever som kan
velge bl. a. mellom programmer
Byggfag, Elektrofag, Naturfag,
Bilmekanikk,
Tekstildesign,
Pedikyr og manikyr, Sminkør,
Frisør, Syerske og Almenfaglig
påbygning.
Skjetlein vgs. var deres første
besøkssted i Trondheim, og
kanskje også det som har bydd
på flest overraskelser. De har
forventet en liten skole i idylliske
omgivelser, men kom isteden på
en enorm byggeplass omgitt av
spredte bygninger med yrende
aktivitet. Selv om de brukte mer
enn 7 timer på å gå rundt
omkring, har de ikke klart å se
alt som Skjetlein har å by på.
Først skulle de stikke innom
nybygget, men det var ikke så
enkelt. Alle i gruppa har fått
masse verneutstyr – vernesko,
vernehansker,
vernebriller,
hjelm og refleksvest.
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Det var ikke så enkelt å besøke Skjetleins nybygg – alle som skal dit får
mye verneutstyr – vernesko, vernehansker, vernebriller, hjelm og refleksvest, slik at de er godt beskyttet og nesten selvlysende når de rusler
gjennom byggeplassen. Sikkerhet er viktig. F.v.: Danka, Sylvia,
Marica,Monika, Renata
Godt beskyttet og selvlysende
fikk de rusle gjennom Skjetleins
nye lokaler, og kunne beundre
nye klasserom og fellesarealer.
De var meget imponert over å
se hvor viktig er sikkerhet her i
landet,
og
at
alle
på
byggeplassen faktisk følger
sikkerhetsregler. Det er visst
ikke helt vanlig i Slovakia.
En
stor
kontrast
etter
omvisningen i nye og fine
lokaler var påfølgende opphold i
våre provisoriske lokaler i
Elevheimen,
hvor
Edwards
presentasjon av skolens tilbud
fant sted. Etterpå gikk turen
gjennom andre steder på
skolen, som alle byr på store
kontraster – stor og fin ridehall
med
nye
klasserom,
byggfaghallen
omgitt
av
maskiner og forskjellige mindre
byggverk, fjøs med mange dyr,

Gartneriet og smådyrstallen i
Maskinbygget.
Høydepunktet
var omvisning i SGK’s nylig
åpnede lokaler.
Slovakere var meget imponert
over
alt
mangfold
som
kjennetegner vår skole, og den
helhetlige og fremtidsrettede
tenkningen
som
samarbeid
mellom
SGK
og
skolen
representerer.
Og
de
selvfølgelig misunner oss den
nye fine skolen vi får :-).
Stor takk til alle engasjerte
kolleger som har vist oss rundt
på Skjetlein
Sonja Olaussen

Årsprøve Design og håndverk
Elevene i vg1 design og
håndverk har laget en
utstilling med minst fem
- åtte produkter de har
laget
i
år
i
produksjonsfagene.
Utstillingsdesign er et
område de kan velge
innen ptf. Klassen har
laget flotte utstillinger
som
ble
vist
i
gartneribygningen.
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Nye profileringstiltak
Skjetlein vgs står ikke
bare for profilering av
skoletilbudet, men som
eneste «byskole» også
for
profilering
av
yrkesfaget «naturbruk».
Det
viser
seg
at
profileringen er meget
viktig, og skolen må
jobbe profesjonelt.
For å øke søkningen til skolen
inviterer Skjetlein 9. klasse
elever til Skjetlein for å delta i:
a.) Energy camp
b.) Naturtikamp.
Begge oppleggene har som mål
å gi deltagerne en aktiv og faglig
spennende dag ved Skjetlein.
Energy camp har fokus på
fornybar
energi
(naturfag).
Naturtikampen har fokus på
natur/friluftsliv. Innholdet knyttes
direkte til kompetansemål av
læreplanen i 9. klasse.
Det er viktig at oppleggene er
tilpasset
ungdommenes
interesser og ferdigheter, og at
innhold,
invitasjon
og
gjennomføring fremstår som
profesjonell.

Elev-forskere fra Blussuvoll skole skal lage strøm med et vannhjul
Foto: SP

Naturtikampen ble gjennomført
av elevene i realfagsklassen –
Lærere Tor Haugan og Bjørn
Brujordet veiledet elevene og
kvalitetssikret opplegget.

Det var totalt fire klasser fra
ungdomskolene Markaplassen,
Blussuvoll og Åsheim som fikk
en
spennende
dag
ved
Skjetlein.

Logoene ble produsert av
Ingvild Grimstad fra fagtrykk. og
invitasjonene designet av Øydis
Marie Mo (SGK).
Energy-campen
var
et
samarbeid
mellom
SGK
(Fornybar Energi) og skolen.
Campledere var Martin Solli,
Gjertrud Jensen, Elina Klungvik
og Stefan Preisig.

Elever fra Åsheim skole like før de skal (konkurranse)lete etter forskjellige
planter i Naturtikampen / Foto: SP
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Fortsettelse
Målet er at flere elever velger
Skjetlein i hospiteringsuken.
Derfor ble deltagere spesiellt
informert om hvilke muligheter
som tilbys på Skjetlein. Nytt av
året er en realfagshospitering.
Elevene
som
sikter
mot
høgskoler, NTNU eller ønsker å
bli
veterinær
kan
søke
realfagshospitering. Der får de, i
tillegg til en vanlig innføring,
spennende
og
utfordrende
oppgaver
som
gjenspeiler
undervisningen
i
en
realfagsklasse.

Poster naturtikamp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientering
«Vann, luft og ild»
Naturvennlig ferdsel
Førstehjelp
Planter og fotosyntesen
Matematiske og fysiske
begreper utenfor
klasserommet
Biologisk mangfold,
Jord
Energi
Miljøutfordringer

Organisasjon: klassen deles inn
i 5 grupper. Alle grupper skal
innom alle poster – det er
teknisk-praktiske oppgaver, så
du må bruke hode og kropp.
Konkurranse
med
premieutdeling!

Forskeroppdrag Energy
camp
•
•
•

Ild
Vann
Egen kraft

Alle tre tema hadde fokus på
fornybar energi og elevene fikk
etter en teoribit prøve seg på
praktiske forsøk.

Skolens profileringsansvarlig vil
kontakte
rådgivere
fra
byskolene og sørge for at de
har oppdatert informasjon.
Neste års 9. klasser skal fra og
med Februar får muligheten å
delta på Energy camp eller
Naturtikampen.
Stefan Preisig

Tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene fra elevene
var meget positive:
«Det har vært en morsom og
opplevelsesrik dag!»
«Jeg synes det var bra at jeg
fikk vite mer om skolen og at
postene var spennende»
«Det var bra at det var
uteaktiviteter, istedenfor inne
som jeg trodde»
Tilbakemelding fra en lærer
(Åsheim): «masse variasjon,
mye
læring
og
praktiske
øvinger»

Alle 120 deltagere fikk en tskjorte. Lett gjenkjennelig i
byen.
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Skjetlein grønt kompetansesenter åpnet
Tirsdag 14. mai ble
kompetansesenteret
offisielt
åpnet
og
allerede
har
viktige
aktører
knyttet
til
landbruket flyttet inn i
nye
lokaler
i
gammelfjøset.
Senteret skal bli en viktig
bidragsyter for å få en
fremtidsrettet og miljøvennlig
matproduksjon, sa fungerende
fylkesordfører Karianne Tung
under åpningen.
I åpningstalen sin la Tung vekt
på at fremtidig matproduksjon
må endres radikalt for å bli mere
bærekraftig.
Den
kraftige
befolkningsveksten på jorda gir
oss store utfordringer. Det er et
stort behov for innovasjon i
landbruket, og mere økologisk
landbruk er en av løsningene.
Og her må trøndersk landbruk
se mulighetene. Vi har sterke
kompetansemiljø, påpekte den
fungerende fylkesordføreren.
Derfor er det så bra vi nå har
fått på plass dette kompetansesenteret. Dette skal bli et
knutepunkt innen grønne miljøer
og samle spisskompetansen,
fortsatte hun.
Mye landbrukskompetanse
samlet

Også daglig leder for
kompetansesenteret Arve Lian
er meget fornøyd med at man
nå er på plass i nye lokaler.

Fungerende fylkesordfører Karianne Tung klipper snoren
Foto: STFK

Vi har bodd her ca en måned,
slik at det hittil har vært mange
praktiske ting som måtte på
plass. Men vi er meget fornøyd
med at vi allerede har samlet så
mye god kompetanse i huset, sa
Lian.
Bygget rommer i dag ca 30
kontorplasser og skal samle
Sør-Trøndelag
Landbruksrådgivning, Tine Medlem og
Rådgivning, Debio, Senter for
opplæring i anleggsgartnerfaget
(SOA),
Hugaasgruppen,
Bioforsk økologisk, advokat Ola
Kvernes, Biopower og Bjørkan
Regnskap. I tillegg har SGK
egen administrasjon.
Senteret skal ha tett samarbeid
med den videregående skolen
på stedet, samtidig som man
allerede har et godt partnerskap
med NTNU og SINTEF.
Blant leietagerne er Norsk
Landbruksrådgiving Sør-
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Trøndelag og TINE medlem og
rådgivning, som begge driver
med rådgivning innen
jordbrukssektoren.
Under åpningen la h.h.v. Petter
Baalsrud fra Tine og Ingeborg
Forbregd
fra
Norsk
Landbruksrådgiving særlig vekt
på den fantastiske muligheten til
et samlet kompetansemiljø og at
man samtidig kan være tett på
Skjetlein videregående skole sin
landbruksutdanning.
Ny epoke og nye muligheter

Rektor ved Skjetlein
videregående skole Helen
Pedersen har også store
forventninger. Dette er en ny
epoke, med nye muligheter. Det
er en stor dag for det faglige
miljøet innen landbruket.

Skjetlein grønt kompetansesenter
SGK utgjør en næringsklynge
og vil være et nav for
videreutvikling av landbruket og
andre grønne næringer i SørTrøndelag. Senteret skal, i
tillegg til å utvikle og formidle
kunnskap rettet mot landbruket,
ha et særlig fokus på fornybar
energi, lokal mat, økologisk
produksjon
og
tjenesteproduksjon.
Grupperom i fin landbruksstil

Foto: STFK
Karl-Henrik Linder

Vårt
samarbeid
med
kompetansesenteret er godt i
gang, flere partnerskapsprosjekt
er startet der også blant annet
NTNU og Bioforsk er med,
uttalte rektoren, som tror at
både
skolen
og
kompetansesenteret vil spille en
viktig rolle fremover.

For de nye bøndene som
kommer vil kompetanse ha mye
mer å si. Det er de som søker
omstillingsmuligheter som vil
lykkes. Vi trenger teknologi og
kunnskap, og «hodet på to
føtter» blir vår viktigste ressurs
fremover.

I følge Pedersen er samarbeidet
«Skole
–
Næringsliv
–
Forskning»
viktig
innen
landbruket, og her vil Skjetlein
grønt kompetansesenter bidra. .
Hun har også forventninger om
at rekrutteringen til skolen skal
bli mer attraktiv for framtidige
elever.
«Hodet på to føtter» det
viktigste

Lederen
for
Sør-Trøndelag
Bondelag Lars Morten Rosmo
ser
store
muligheter
for
trøndersk landbruk, men at
evnen til å formidle kompetanse
blir avgjørende.

Fra venstre daglig leder Arve Lian, Petter Baalsrud fra TINE medlem og
rådgivning, Ingeborg Forbregd fra Norsk Landbruksrådgiving SørTrøndelag, og Jørn Arve Flått
Foto: STFK
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Utbygging Skjetlein vgs SGK
For ett år siden startet de
første
arbeidene
på
byggeplassen Skjetlein
vgs. Siden har det gått
slag
i
slag,
og
ferdigstillelse av hele
prosjektet nærmer seg
raskt.
Skanska startet prosessen på
Skjetlein
med
en
tilbudskonkurranse i starten av
2011. Frem til juni 2012 ble det
arbeidet med å utvikle og
tilpasse
prosjektet
i
tett
samarbeid med byggherren
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Skjetlein vgs og Skjetlein grønt
kompetansesenter, og det ble
prosjektert
grunnlag
for
byggingen.
Det
er
en
mangfoldig
utbygging,
som
består av:
•
•

•

•
•
•

•
•

•

Ny
stall
med
undervisningsrom
Ombygging av nordfløya av
Gammelfjøset til Skjetlein
grønt kompetansesenter
Oppussing og ombygging
av
eksisterende
undervisningsbygg, inkl. ny
kantine
Nytt
internat
og
ny
idrettshall
Nytt
nærvarmenett
på
skolen
Oppgradering
av
utearealene
med
stor
parkeringsplass
Gang- og sykkelvei langs
Skjetleinvegen
Ny hovedvannforsyning som
ligger under gang- og
sykkelveien
Stabilisering av masser i
bakkene nord for skolen
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•

Ny avløpsledning fra skolen
ned til Bynesveien, slik at
slamdammene
kan
nedlegges

En så omfattende byggeprosjekt
som
dette
kan
ikke
gjennomføres
uten
at
omgivelsene berøres - både
skoledrift, gårdsdrift, naboer,
busstrafikk, vareleveranser og
persontrafikk. Det rives, bygges,
graves
langs
hele
adkomstveien, og graves i et
område med gamle vannrør,
avløpsrør, tele- og datakabler
og strømkabler på kryss og
tvers der alt ikke like godt
merket.
Det
siste
har
omgivelsene merket i form av
tilfeller av brudd på data, strøm
og vannforsyning.

Skanska har prøvd å redusere
ulempene mest mulig, og synes
berørte parter har vært veldig
tålmodige og imøtekommende.
Spesielt utfordrende har nok
byggeprosessen
vært
for
skolen,
som
i
ett
helt
undervisningsår har holdt til i
midlertidige lokaler.
Men,
i
enden
av
byggeprosessen står det ferdig
flotte, godt isolerte bygg, et fint,
oppgradert uteområde med en
stor parkeringsplass, og en
trygg skolevei gjennom ny gangog sykkelvei. Resultatet etter ett
års byggearbeider er vi godt
fornøyde med, og vi gleder oss
til alle bygg og uteområdet står
ferdig og tas i bruk til høsten. Vi
håper alle som skal bruke bygg
og utearealer blir fornøyde.
Tusen takk for samarbeidet!
Anita Olderø

Byggeplassen 26. juni 2013

Foto: SP

Tine Rådgiving på Skjetlein
I midten av april flyttet
TINE
Rådgiving
og
Medlem (TRM) inn i
andre etasje på Skjetlein
grønt kompetansesenter
(SGK).
Dermed var en mangeårig
prosess for å få til en
samlokalisering av ulike former
for landbruksrådgiving i området
fullført.
Samlokalisering, og for den
saks skyld, sammenslåing av
rådgivingsinstitusjoner
i
landbruket har i en årrekke vært
diskutert i ulike fora, men har
veldig ofte ikke kommet lenger
enn til festtalestadiet. For én
gangs skyld har vi kommet oss
forbi
festtalene,
og
samlokaliseringen er et faktum.
TINE Rådgiving og Medlem har
forventninger
til
at
samlokaliseringen på SGK skal
gi samarbeidsmuligheter og
synergieffekter både i forhold til
"samboerne" i SGK og Skjetlein
VGS, og ikke minst at våre eiere
skal kunne dra nytte av dette
samspillet.
Dessuten er TRM i framtida
avhengig av å kunne rekruttere
høyt kompetente medarbeider,
for å møte mjølkeprodusenter
med høy kompetanse og høye
krav til kvaliteten på rådgivinga.
Vi håper og tror at et
blomstrende
fagmiljø
på
Skjetlein vil oppfattes som
attraktivt å være en del av for
framtidas rådgivere.
Nærværet til Skjetlein VGS vil
forhåpentligvis
gi
oss
muligheten til å være med og
påvirke ungdommer som går
her til å satse på ei framtid som
mjølkeprodusenter; vi snakker
gjerne om å være med å dyrke
talentene
blant
vordende
mjølkebønder.

Det er foreløpig åtte TINEansatte som har kontorplass på
SGK:
•

Petter Baalsrud, distriktssjef
i Fosen, Gauldal og Stjørdal

•

Merete Bekkevoll,
nøkkelrådgiver/fagrådgiver
fôring

•

Bernt Fløttum, fagrådgiver
økonomi

•

John Fløttum, seksjonsleder
TRM Fagavdeling

•

Sigmund Ness, fagrådgiver
fôring med spesialfelt Lelyroboter

•

Noralv Sandvik. fagrådgiver
fôring med spesialfelt
DeLaval-roboter

•

Ellen Kristian Syrstad,
nøkkelrådgiver/fagrådgiver
Helsetjeneste Storfe

•

Per Johan Sæterbakk,
regionkonsulent

I løpet av sommeren/høsten ser
det ut til at flere medarbeidere
vil flytte inn hos oss; vikar for
fagrådgiver økonomi, fagrådgiver bygningsteknikk og fagrådgiver
med
veterinærkompetanse.
Med en slikt bredt sammensatt
rådgivingskompetanse vil vi
innenfor TRM kunne høste gode
samspilleffekter i tillegg til de
gevinstene som tidligere er
beskrevet i samspillet mellom
SGK og Skjetlein VGS.
Per Johann Sæterbakk
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Agronomlaget - quo Vadis?
Tiden
går,
og
agronomlaget
består.
Eller er det virkelig slik?
Jeg mener selvsagt ja,
og derfor er vi, styret i
agronomlaget, som de
ukuelige optimister vi er,
i full gang med å
planlegge jubileum på
nytt.
Ikke 100-års denne gangen,
men 101-årsjubileum. Dersom
en ser bare praktisk på det, er
også dette en meget god
løsning, i og med at da vil en del
av jubileet foregå i splitter nye
skolelokaler,
etter
tidenes
satsing på landbruksutdannelse
i Sør-Trøndelag.
Dette sammenfaller også godt
med
landbruksog
matmeldinga,
med
store
ambisjoner
for
norsk
matproduksjon og selvforsyning.
Stortinget sa i sin melding at vi
innen
2030
skal
øke
matproduksjonen med 20%, og
som om ikke det var nok, vedtok
fylkestinga
i
de
to
trøndelagsfylkene et enda mer
hårete mål, nemlig 30% økning.
Og det er her vi, som
agronomer, kommer inn. For å
kunne nå et slikt mål, uten at det
dyrkede arealet økes, må vi
kunne vårt fag helt ut til
fingerspissene, og da trengs
utdanning og kompetanse. Og
da trengs gode skoler, og gode
støttespillere.
Sør-Trøndelag
agronomlag
er,
en
slik
støttespiller.
Det vil være vår jobb å
framsnakke
landbruket
og
landbruksutdannelse, slik at
mange
nok
vil
få
den
kompetanse som er nødvendig
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for å kunne nå fylkestingets
hårete mål.
En måte å starte denne viktige
jobben på, er å melde seg inn i,
eller fornye, medlemskapet i
agronomlaget. Bak i dette bladet
er det en giro med opplysninger
om hvordan de som ikke
allerede har gjort det, best kan
gjøre det. Som medlem i laget
kan en også være med å
påvirke hva laget skal eller bør
jobbe med, og ikke minst er
man som medlem i SørTrøndelag agronomlag en del
av en eksklusiv gjeng som
forvalter
verdens
viktigste
kunnskap, kunnskapen om å
produsere mat på naturens
premisser.
Dette tror jeg ikke vil bli mindre
viktig i tida som kommer,
snarere tvert om. Og alle
eksklusive grupper må selvsagt
ha en arena hvor de møtes for å
utveksle erfaringer, snakke fag,
snakke om alt mulig annet eller
rett og slett bare være sammen.
En slik arena vil være på lagets
tidligere nevnte 101-årsjubileum
som vi skal arrangere den 12.
oktober 2013.
Og som tidligere nevnt, faller
dette godt sammen med at
”nyskolen” er tatt i bruk, og at
Skjetlein
Grønt
Kompetansesenter
også
er
”godt innkjørt” og absolutt noe å
vise fram.
For de som ikke har vært på
Skjetlein på ei stund, er det
absolutt verdt å ta turen på
jubileum, om ikke annet for å se
hvilke forandringer som er gjort,
og for de som har vært her mye
det siste året, vil det være verdt
å ta turen for se hvordan enden
på en lang byggeprosess ble
eller blir.

Denne delen av jubileet vil
foregå på dagtid, fra klokka
12.00, og til kvelden, klokka
20.00, vil vi forflytte oss til et
dertil egnet sted i retning
Trondheim,
hvor
det
blir
festmiddag med hovedsakelig
mat fra det trønderske landbruk,
sosialt samvær, dans og hva en
ellers ønsker å bruke kvelden til.
Dette er selvfølgelig ikke gratis,
men heller ikke så langt unna.
For å delta ”bare” på Skjetlein er
prisen kr. 100,- pr. person, og
for ”full pakke”, med deltagelse
både på dag og kveld (evt. bare
kveld), er prisen kr. 600,- pr.
person.
Denne innbydelsen gjelder for
medlemmer med følge, og
fristen for påmelding er den 15.
september.
Innbetaling til konto 4202 42
23730 anses som påmelding,
men husk å merke innbetalinga
med navn på deltagere.
Som kjent prøvde vi å arrangere
jubileum i fjor, men måtte
utsette det på grunn av for lite
påmelding. Derfor har vi satt oss
et mål om at vi må være minst
100 deltagere før vi setter i gang
”det store apparatet”. Men, er
100 stykker så mye? I SørTrøndelag er det 25 kommuner,
og med 4 fra hver kommune når
vi målet vårt.
Og når vi i tillegg har
medlemmer i ganske mange
andre kommuner rundt om i
landet, bør 100 festfolk absolutt
være et oppnåelig mål. Og
særlig dersom dere snakker
sammen og
ildner opp
hverandre til å delta.

For å bedre kunne holde
kontakten mellom styret i laget
og grasrota ute i bygder og
byer, kunne vi i styret gjerne
tenkt oss å ha et korps av
kontaktpersoner, dersom vi vil
formidle noe til, eller ta opp noe
med dere medlemmer.
Dersom noen føler kallet, er det
bare å ta kontakt med oss i
styret (se side 4) . Så, inntil
videre: Vel møtt på jubileum.
Som avslutning tar jeg med et
dikt som hedrer dem som dyrker
jorda, skrevet av Jacob Sande:
Heilagt, heilagt og høgt er ditt
yrkje, du bonde bøygd over
svartan jord!
Du er prest i Guds store, heilage
kyrkje, du tolkar det einaste
evige ord!
Den klang av spaden mot stein
og
røter, er
lovsong
mot
heimsens Gud,
og kufta grå med slitne bøter, eit
strålande presteskrud
Bøyg deg bonde mot moldi
svarte,
då bøygier du kne for Gud
Herren stor!
Og dyrkar du honom med sjel
og hjarte,
so dyrkar du hugheilt hans fagre
jord.
Då skal hans signing til siste
tider deg fylgja frå ætt til ætt,
og kraft han senda til fram du
strider dei mål han for deg har
sett!
Haldor B. Grendstad

101-ÅRS
JUBILEUMSAPPELL
Det er ikke nødvendig med en
begrunnelse for å arrangere en
fest, det trengs bare et
påskudd. Lørdag 12. oktober
har
vi
både
en
solid
begrunnelse og et utmerket
påskudd. Da markerer SørTrøndelag Agronomlag sitt 101årsjubileum på tradisjonelt vis,
med omvisning på skolen og
påfølgende fest i Stiftsstaden
Trondheim. Til jubileet inviterer
vi alle som er uteksaminert fra
Skjetlein's ulike studieretninger
med følge. Også agronomer fra
andre skoler som har sitt virke i
fylket vårt er velkomne.
Skolen vår gjennomgår en
kraftig
bygningsmessig
oppgradering i disse dager. SørTrøndelag
fylkeskommune
investerer rundt 200 millioner for
å møte framtidens utfordringer.
Gammel-fjøset har skiftet ham
fra sliten driftsbygning til topp
moderne kontorlokale. 14. mai
var det offisiell åpning av
Skjetlein
grønt
kompetansesenter
SGK.
Sammen med SGK har 8 andre
leietakere med tilknytning til
landbrukets
ulike
kompetansemiljøer flyttet inn.
Dette blir et inspirerende
kontorfellesskap
og
en
faglig berikelse for framtidas
Skjetlein-elever.

landbruksmeldinga legger opp til
økt norsk matproduksjon, og da
er kompetanse og ferdigheter to
av nøkkelfaktorene. Den gode,
gamle agronomien må ligge i
botn. Så kan vi fylle på med
effektivisering, kunnskaps- og
teknologiutvikling. Nå er det
laget et meget godt grunnlag på
Skjetlein for å møte framtidas
utfordringer.
Vi gleder oss til omvisningen på
den nyåpnede skolen og
kometansesenteret. Likeså til å
vandre på "gamle stier", friske
opp
gode
minner
med
gamle venner
og
få
nye
bekjentskaper . Dette blir ei
trivelig helg. Programmet finner
dere på et annet sted i bladet.
Velkommen skal dere være alle sammen!
Kassereren i festkomiteen sier
at vi minst må være 100
påmeldte for å gå i balanse.
Med 25 kommuner i SørTrøndelag blir ikke det mere enn
4 deltakere pr kommune! Skal
vi
utfordre
dere
til
kommunekamp? Fortsatt god
sommer med godt og tjenlig vær
over Trøndelagen.

Bernt Jørgen Stranden

Også skolens bygningsmasse
er
under
ombygging
og
påbygging. Byggearbeidene
pågår for fullt og det er antydet
offisiell åpning i starten på
oktober. For dere som ikke har
vært på Skjetlein på ei stund, vil
det bli et skikkelig positivt
gjensyn med "lærdommens
pauluner".
Den
nye
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Bondevett og –uvett - en ”næpstudents
betraktninger
”Sunt bondevett” er
et
begrep
som
strekker seg langt
utenfor agronomiens
grenser.
Begrepet
brukes
når
noe
selvinnlysende
påpekes, eller når en
avgjørelse tas på et
logisk og fornuftig
grunnlag.
Ja, for det er kanskje det som
kjennetegner en av jordbrukets
folk; beina på jorda og kunnskap
om
de
grunnleggende
sammenhengene. Det er denne
kunnskapen, eller rettere sagt
mangelen på denne, vi nå bør
begynne å bekymre oss for.
Som
odelsgutt,
Skjetleinagronom
og
landbruksstudent på Ås er det
nevnte bondevettet printet inn i
hjernebarken.
Det
er
en
selvfølge for meg og mine
likesinnede at potetene sitter i
andre enden av en diger plante,
at melka er en av kuas
kroppsvæsker, og at en søt liten
gris, som gjerne har kosenavnet
”Gisse” og liker å bli klødd bak
øra, må bøte med livet til fordel
for julemiddagen.

befolkningen. Dette er denne
andelen av nordmenn som jeg
selv liker å plassere meg i. På
internett finnes et stort antall
uttalelser
og
kommentarer
angående
mat
og
matproduksjon som får alarmen
til å gå.
Riktig nok har mange av dem
opphav på andre siden av
Atlanteren, men innholdet kan få
mange til å lure på om det hele
er en spøk. For hvorfor må
egentlig uskyldige dyr dø for
kjøttets skyld, når en kan kjøpe
kjøtt på butikken i stedet? For
den internettkyndige kan et søk
etter det norske blogginnlegget
”Bort med bjørken” være verd et
besøk. Det bemerkes at dette
ikke
er
et
angrep
på
opphavspersonen, men rett og
slett et eksempel på hvordan
det muligens står til. Ja, for ”hva
skal vi med landbrukere,
lissom?”
Det er dette jeg mener er det
viktigste med den grønne
utdanningsveien jeg selv har
valgt.
Den
praktiske
jordbruksopplæringen
med
traktorer, melkemaskiner og
grønnsaksdyrking er definitivt
viktig lærdom, men like viktig er
den grunnleggende innsikten i
matproduksjon
og
naturvitenskap.

Med andre ord vet vi godt at
maten vi spiser har et naturlig,
biologisk opphav, og det kreves
timer med hardt arbeid for å
levere en råvare av topp
kvalitet.

Dette er kunnskap som ikke
bare er nyttig for en selv. I takt
med urbanisering og mangel på
daglig behov for slik kunnskap
for Ola Nordmann, er vi få som
innehar den en ressurs for
samfunnet.

Dessverre synes det flere og
flere eksempler på mangel på
denne kunnskapen, spesielt i
den yngre delen av

Folk må ha mat. Dette i seg selv
er en påstand som en ikke
trenger å bygge opp noe særlig
under. Som en nødvendighet av
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denne påstanden, må noen
dyrke og produsere maten. Det
er her naturbruksskolene og
grønn utdanning har et trumfkort
i samfunnet. Landbruket i dag
har kommet dit at det ikke
lenger holder å gjøre ting ”som
han far gjorde det”. Det kreves
ikke
bare
kunnskap
om
hvordan, men hvorfor.
Som elev ved Skjetlein og
Universitetet
for
Miljø
og
Biovitenskap,
tidligere
Landbrukshøyskolen på Ås får
man et solid grunnlag for veien
videre. Ikke bare faglig, men
også sosialt. Det skapes
kontakter og bekjentskaper fra
hele landet som er nyttige og
morsomme å ha med seg. På
grunnlag av alt dette må en
kunne si at grønn utdanning,
både på videregående og
høyere
nivå,
er
virkelig
utdannelsen for framtida. Det er
det som kalles ”Sunt bondevett”
Lars Håvard Tiller, Agronom
2007

Skjetlein vgs
Skoleåret 2013-2014 starter 19. august

SGK
Vg2 blomsterdekoratør oppstart 21. august
Vg3 landbruk oppstart 21. august
Mer: sjekk http://www.skjetleinkompetanse.no/

Sør-Trøndelag Agronomlag dato
Jubileum 12. oktober

De gode hyrder - Asbjørn Wekre tidligere
gårdsbestyrer og Torgrim Daling
gårdsbestyrer på buføring til Budal
13.06.13 - fotograf Tor Haugan
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