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Skolens pedagogiske 

plattform 
 
Bærekraftig utvikling er en 
samfunnsutvikling som imøte-
kommer dagens forbruksbehov 
uten å forringe mulighetene for 
kommende generasjoner til å få 
dekket sine. Begrepet ble allment 
kjent etter Brundtland-
kommisjonens sluttrapport «Vår 
felles framtid» i 1987. Begrepet 
har i dag fått en mer utvidet 
betydning. Høsten 2015 vedtok 
FNs medlemsland 17 mål for 
bærekraftig utvikling frem mot 
2030. Parisavtalen er en historisk 
og internasjonal klimaavtale som 
ble vedtatt under klimatoppmøtet 
12.12.2015. Etter at avtalen er 
blitt ratifisert av en rekke land, ble 
den gjeldende fra 04.11.2016.  
 
Det grønne skiftet er de siste par 
årene blitt et viktig politisk  begrep 
for utvikling av strategier som  
både skal redusere klimautslipp 
og føre til bedre utnyttelse av 
ressursene. 
 
Kompetansemiljøet på Skjetlein 
har et ansvar for å ta del i dette 
arbeidet, både i opplæringen av 
skolens elever og i forhold til 
rollen som et kompetanse- og 
utviklingsmiljø for grønne 
næringer. Kompetansemiljøet er i 
en unik posisjon i forhold til å 
kunne skape synergier mellom 
disse to rollene og dermed 
forsterke bidraget til en 
bærekraftig samfunns-utvikling. 
 
Skjetleins satsing på 
komposteringsteknologi er f.eks 
relatert til begrepet 
sirkulærøkonomien (inspirert av 
naturens kretsløp med 
ambisjonen om at avfall ikke 
finnes, men sees på som en 
råvare). Dette har koblinger til 
skolens opplæring av elever, til 
landbruksnæringa og relaterte 
næringer, FOU miljø og Skjetlein 
som Miljøfyrtårn.  
 
Gjennom deltakelse i prosjektet 
Global læring kan Skjetlein også 
være kompetanseleverandør til 
andre deler av verden. 

 
God lesing og god jul! 
 
Helén Pedersen 
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Skjetlein vgs har i år 
gjennomført en egen, 
lokal veldedighetsdag. 
Elevene har samlet 
nesten 50000 kr for et 
prosjekt i Rwanda. 
 
Dette er et helt konkret tilbud 
om å være med på å gjøre 
verden litt mer rettferdig. 
 
Det er kjent har det har vært en 
stor konflikt mellom stammene 
Hutu og Tutsi i Rwanda. Dette 
eskalerte i 1994, da over en 
million Tutsier ble massakrert av 
Hutuene. Det finnes også en 
tredje stamme som heter Twa. 
Disse trenger nødhjelp. I dag får 
25 familier melk hver uke fra 
kyrne våre. Vi kan melde at 
barnas helse og allmenntilstand 
har økt betraktelig! Målet er at 
de skal bli i stand til å gå på 
skolen hver dag! 

 
En viktig del av prosjektet er 
forsoningsarbeid mellom alle de 
tre stammene. Når de får kyrne 
hjem, deler de på melken, og på 
stell og ansvar for kua.  

 
Kyrne er en blanding mellom 
lokale og europeiske kyr, og de 
melker mellom 18-20 liter i 
døgnet. For hver ku betaler vi 
ca. 8 - 10.000 kr. Dette er 
inkludert frakt av kua til farmen, 
samt medisiner og veterinær-
utgifter. 

 
Prosjektet drives av Bente 
Denstad med team i samarbeid 
med Rwandaneseren Fred 
Kasigawa. Pengene går 
uavkortet til prosjektet, det er 
ingen administrative utgifter.  

 
Bente Denstad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

People for people – takk Skjetlein! 

 

De heldige som har fått ansvar for ei ku.  
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Det ble en inspirerende 
og annerledes skoledag 
for de vel 1800 
frammøtte Vg2 elevene 
under Læreplass-
konferansen i Trondheim 
i midten av november. 

 

Læreplasskonferansen er ment 
som et møtested for å søke 
informasjon, knytte kontakter og 
få hjelp i overgangen fra skole til 
en læreplass.  

Dagens konferansier var Marco 
Elsafadi, kjent fra toppidrett og 
tv ledet dette på en god måte i 
storsalen på Scandic Lerkendal. 

Marco er opptatt av kraften som 
oppstår i relasjonen mellom 
mennesker – på godt og vondt. 
«Livet handler om samarbeid».  

Det er lett å tenke at ansvar 
ligger hos ledere, lærere og 
foreldre. Men ansvar for trivsel 
ligger også hos medarbeidere 
på jobb og elever på skolen. Vi 
har det godt dersom vi føler oss 
nyttige og viktige i et 
«fellesskap» sier Marco. 

Med denne grunnleggende 
filosofi var det bla. duket for 
intervju på scenen med 
lærlinger i fire forskjellige 
yrkesfag. Foruten spennende 
lærlinge-presentasjoner, ble det 
info med representanter fra 
skoler, Trondheim Kommune og 
Sør Trøndelag Fylkeskommune, 
som for øvrig var konferansens 
hovedarrangør. Marco avrundet 
fra scenen med sine kloke 
refleksjoner før publikum gikk til 
lunsj. 

Etter lunsj og med forflytning til 
Skjetlein, gikk elevene over til 
neste fase: Faglige møteplasser 
for alle programområder – med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speed-date mellom elev og 
potensielle lærebedrifter.  

Innledningsvis fikk de en 
presentasjon om lærlingeløpet 
av SOAs daglig leder i 
Trondheim, Nina Pevik, samt 
lærer i anleggsgartnerfaget på 
Skjetlein, Bjørn J. Brujordet. 
Begge snakket varmt om 
anleggsgartnerfaget. Av Anne 
Grethe Jenssen, leder av 
prøvenemda i Sør- Trøndelag 
fikk elevene en innsikt i hvordan 
en fagprøve i anleggs-
gartnerfaget gjennomføres.  

Seks av SOAs medlems-
bedrifter tilhørende i Trondheim 
stilte opp for speed-dating med 
Vg2 anleggsgartnerelever, samt 
Vg1 Byggfag og Vg1 naturbruk. 

BL Utomhus, Hageanlegg AS, 
Nypan Anlegg AS, 3Kløver AS, 
Park & Anleggstjenester, 
Trondheim bydrift og Din 
Gårdsplass AS hadde følge av 
sine respektive lærlinger som 
kunne fortelle om sin hverdag 
på sitt arbeidssted. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Sommervoll, SOAs 
lærling hos BL Utomhus har 
tidligere i høst blitt intervjuet og 
profilert under Læreplass-
konferansen 2016.  

Sommervold startet utdannings-
løpet på Skjetlein videregående 
skole for tre år siden. Når hun er 
ferdig med fagbrevet til våren, 
håper hun å kunne fortsette i 
firmaet, men er åpen for det 
meste. Hun har reflektert over 
det å være lærling og sier «jeg 
føler jeg har funnet meg selv i 
løpet av lærlingtiden, jeg har 
blitt tøffere og en bedre utgave 
av med selv!»  

Sommervold og hennes 
kollegaer tok denne dagen et 
stort felles løft. 

Elevene fikk et enda bedre 
grunnlag for å ta valget videre, 
og vi håper selvfølgelig at det 
spirer for rekrutteringen av nye 
fagarbeidere til anleggsgartner-
faget! 
 
Bjørn Brujordet 
 

Læreplasskonferansen 2016 

Bilde fra konferansen                                      Emilie Sommervoll 
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At hestemøkk er en 
verdifull ressurs, fikk 
kursdeltagerne god 
innsikt i på kurset 
Hestemøkk som gjødsel-
kilde – god håndtering 
for tilbakeføring til 
dyrkingsjord.  
 
 
Kurset ble arrangert på Skjetlein 
22. november med rådgivere, 
hesteeiere, gartnere, lærere og 
elever som deltagere.    
Kurset hadde fokus på verdien 
av hestegjødsel som nærings-
ressurs i landbruket og om gode 
håndteringsmåter for gjødselen. 
I tillegg ble det presentert 
nyvinnende måter å bruke 
hestegjødselen på.  
 
Hestegjødsel er en verdifull 
ressurs 
 
På landsbasis er antall hester 
estimert til 125 000. Dersom 
hver hest produserer 8 tonn 
møkk per år, avhengig av rase 
og foring, blir det 1 millioner 
tonn gjødsel tilsammen. Vi får 
selvfølgelig ikke tilgang til all 
denne gjødselen fordi mye 
«tapes» på beitearealer og i 
luftegårder, men vi får et bilde 
av at det er snakk om store 
mengder med næringsstoffer. 
Disse er det verdt å ta vare på.  
Anders Eggen, som er rådgiver i 
Norsk Landbruksrådgiving, 
kunne på kurset fortelle at 2 
tonn hestemøkk per dekar 
dekker behovet for fosfor og 
kalium i en normal kornavling. 
   
Håndteringsmåter for 
hestegjødsel  
 
Det finnes mange ulike måter å 
håndtere hestegjødsel på slik at 
næringsstoffene kommer ny 
plantevekst til gode og i tillegg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tilfører dyrkingsjord organisk 
materiale som bidrar til å øke 
jordfruktbarheten. Hestemøkk 
kan komposteres på ulike måter 
– valg av metode er gjerne 
knyttet til hva møkken skal 
brukes til og hvor. Kirsty 
McKinnon presenterte 
eksempler fra ulike steder i 
landet og fortalte også at det er 
mulig å bruke hestegjødsel som 
ingrediens i et dyrkingsbed 
(toppkultur) der for eksempel 
squash vil trives godt. 
 
Samarbeid gjerne med 
Mattilsynet 
 
Dette rådet fikk vi av Bente 
Elisabeth Ryen, lærer ved 
Skjetlein. Hun geleidet oss 
nennsomt gjennom forskrifter og 
retningslinjer for håndtering og 
bruk av gjødsel – et noe 
vanskelig og omfattende tema. 
Det er viktig å være klar over at 
noen regler gjelder dersom vi 
skal bruke møkken på egen 
gård og andre dersom vi for 
eksempel skal lage produkter 
for salg. Men alt dette hjelper 
som sagt Mattilsynet oss med.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny giv for hestemøkk på 
Skjetlein 
 
På kurset fikk vi omvisning i 
stallen, vi så på 
kompostreaktoren og 
kompostranken og videre 
fortalte og viste lærer Eirik 
Engan oss veksthuset der 
forsøk er på gang med 
hestegjødsel i dyrkingsbed til 
tomater.  Tidligere har det også 
vært elevbedrift på skolen med 
produksjon og salg av 
kompostjord. Det var et 
populært produkt.  
 
 
 
Kirsty McKinnon 
 
Norsk senter for økologisk 
landbruk 
 
Tekst og fotos 

 
 
 
 
 
 

Godt håndtering av hestemøkk 

Vellykket «pilot» - 30 deltakere ville lære mer om håndtering av 
hestemøkk. 
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Eirik Engan viser et dyrkningsbed 
til tomater. 

 
 

Bente Ryen, foredrag om lover og regler 

 
 

Anders Eggen, informasjon fra NLR 

 
 

Besøk på gartneriet, kompostjord fra reaktoren 

 
 

Deltagere ute ved kompostreaktoren 

 
 



 

 8 | Entreprenøriell læring 

Vi er tre lærere fra 
Skjetlein VGS som 
studerer gjennom Nord 
universitet. 
 
Studiets overordnede 
læringsmål handler om å styrke 
lærernes kompetanse; 
kunnskaper, ferdigheter og 
holdning. Et av effektmålene er 
å øke elevenes læringsresultat 
og framtidige entreprenørielle 
faglige- og/eller nærings-
messige kompetanse innen 
framtidige arbeidsområder. 
 
Studiet gjennomføres med tre 
samlinger med en avsluttende 
eksamen. Vi valgte selv hva vi 
ville arbeide med i perioden. 
Vilkårene var at vi skulle velge 
oss en klasse og jobbe med 
entreprenøriell læring hos 
elevene i valgfritt fag. Fagene 
ble forskjellige og vi landet på 
aktiviteter med hest, skog og 
kroppsøving. 
 
Raymond, med agronomene og 
studieforberedende i Vg3, fikk i 
oppgave med å ta kontakt med 
Nypantunet helse- og 
velferdssenter. Her planla, 
gjennomførte og evaluerte 
elevene aktiviteter for pasienter 
ved Nypantunet. Aktivitetene ble 
planlagt i samarbeid med 
Nypantunet og lagt til rette ut i 
fra pasientenes forutsetninger.  
 
Vigdis, har i samarbeid med to 
svenske kolleger fra Torsta 
Naturbruksskole (Östersund), 
tatt utgangspunkt i temaet 
tynning som aksjons-
læringsprosjekt. Til dette har 
elever på Vg2 YFF – Landbruk 
blitt involvert (YFF = Yrkesfaglig 
fordypning).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opplegget går ut på at elevene 
får utdelt et område på skolens 
eiendom oppe i Svartdalen, som 
de må planlegge for 
tynningshogst. Elevene må selv 
finne ut av hva tynning er og 
hvilket utstyr som behøves for å 
gjennomføre oppdraget. Dette 
skal være gjennomført før jul og 
så langt har elevene vært i det 
aktuelle området og foretatt 
diverse målinger for å finne 
overhøyde, alder og antall trær 
på bestanden. Tallene skal 
videre bearbeides i klasserom 
før vi avslutter med en 
«prøvetynningshogst» i midten 
av desember.  
 
Bente Ryen ble tidligere i høst 
sammen med hesteklassen 
spurt om de kunne arrangere en 
aktivitetsdag for 
eksamenskontoret. Edward, 
Bente J. og Rita ble også med. 
Elevene syntes dette hørtes 
spennende ut og vi sa ja. Da 
Bente skulle velge 
undervisningsopplegg for sitt 
aksjonsprosjekt i studiet 
«entreprenörielt lärande» falt 
valget på dette prosjektet. 
Delvis fordi det var noe helt nytt, 
noe som hun ikke visste helt 
hvordan dem skulle få 
gjennomført.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg mente hun elevene var 
klare for å ta et betydelig større 
ansvar for egen læring i de 
kompetansemålene prosjektet 
dekket.  
 
Hovedmål for prosjektet var å 
gjøre undervisningen mer 
entreprenørielt. Selv har 
lærerne reflektert en del rundt 
hvordan man vurderer 
entreprenøriell undervisning. Og 
har derfor også som mål å få til 
god vurderingspraksis hvor 
elevene selv får en større rolle i 
planlegge og gjennomføring av 
vurderingen. 
 
 
 
 
 

 
 

Entreprenøriell læring for lærer i naturbruk 

Aktivitetsdag på Skjetlein, fornøyde 
deltagere fra eksamenskontoret. 
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Entrepenørskap i skolen handler 
om at elevene skal få utvikle 
sine entreprenørielle 
egenskaper. Derfor måtte vi 
starte prosjektet med et 
tankekart hvor alle fikk reflektere 
rundt hva som var gode 
entreprenørielle egenskaper. 
Dette er ferdigheter og 
egenskaper som er viktig for å 
ruste elevene til livet etter 
videregående. 
Elevene har tidligere stiftet en 
ungdomsbedrift hvor alle elleve i 
klassen er med. De har trent på 
å avholde styremøter med 
ordstyrer, referent og 
dokumentasjonsarbeid. De var 
derfor svært effektive i sin 
planlegging og fikk på plass det 
aller meste i ett styremøte 
fredagen før besøket skulle 
komme. Lærers oppgave var å 
veilede, det vil si at hun skulle 
blande seg minst mulig i det 
elevene gjorde for å unngå at 
hun påvirket prosessen i en gitt 
retning.  
 
Elevene fant også frem til 
kompetansemål, laget 
vurderingskriterier og bestemte 
hvordan de ønsket å bli vurdert.  
De kommuniserte med ledelsen 
på skolen og sendte ut en e-
mail med informasjon til dem 
som skulle komme på besøk. 
Nettverket ble brukt og sponsor 
ble skaffet som stilte med gave.  
 
 
På fredagen da 
eksamenskontoret skulle 
komme på besøk hadde de 
formiddagen ledig til 
forberedelser. De startet med en 
øvelse som skal få elevene til å 
kjenne litt på hvor ubehagelig 
det er å tråkke utenfor sin 
komfortsone. Deretter reflekterte 
de litt sammen om 
læringsstrategier og hvorfor 
dette er viktig. Elevene fortalte 
om sine forventinger og hva de 

hadde som personlig mål til 
dagen. 
 
Vi møtte besøket ved 
pizzaovnen til lunsj. Edward var 
kokk og fiksa med pizzaer og 
kanelboller i ovnen. Bente J. 
serverte kaffe kokt på bålet. 
Noen litt beskjedne elever tødde 
opp og tok runden å håndhilste 
på besøket.  
Det ble mye hyggelig prat rundt 
maten. Elevene sprang så ned 
og gjorde klar hestene. Resten 
av dagen foregikk slik elevene 
hadde planlagt. 
Eksamenskontoret og de tre fra 
ledelsen fikk fordele seg på to 
lag. Hvert lag fikk en liten økt 
med undervisning i stall og i 
ridehuset. Deretter skulle lagene 
konkurrere mot hverandre. Og 
hvem hadde trodd at voksne 
mennesker kan ha så vilt med 
konkurranseinstinkt? 
 
I sin refleksjon etterpå trakk 
elevene frem at de ble veldig 
overrasket over hva 
konkurranseinstinkt gjorde med 
folk. Fra å knapt tørre å skritte i 
første økta til å ri av gårde som 
rene cowboyer rett etterpå. 
Aksjonsprosjektet ble vellykket. 
Elevene var fornøyde med sin 
innsats og læring og læreren 
stolt av hva de presterte. 
Elevenes refleksjoner om 
undervisningsformen og 
gjennomføring av prosjektet gav  
 
Bente som lærer masse tips og 
inspirasjon til videre planlegging 
av undervisning. Hun har i alle 
fall blitt noe tryggere på hvordan 
hun kan la elevene ta større 
ansvar for planlegging, 
gjennomføring og refleksjoner, i 
både undervisning og vurdering.   
Det vi sitter igjen med etter dette 
studiet er å jobbe med 
utgangspunkt i et entreprenørielt 
tankesett og se muligheter.  
 

Dette innebærer ta initiativ, 
håndtere risiko, være kreativ, 
nyskapende og 
fremtidsorientert.  
 
Dette skal videre tas bruk i eget 
fagområde, der vi skal 
kommunisere og samarbeide 
om entreprenøriell læring 
sammen med andre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigdis Johnsen  
Raymond Grytbakk Korsnes 
Bente Ryen 
 
 

 
 

Tynningshogst i Svartdalen – elevene 
må selv velge utstyr for oppdraget. 
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Bærekraftig utvikling er 
ett av flere tverrfaglige 
temaer som ifølge St. 
meld. 28 Fag – 
Fordypning – Forståelse 
(2015-2016) skal prio-
riteres i fagfornyelsen av 
norsk skole.  

 
21. oktober dro deler av skolens 
pedagogiske utviklingsteam på 
konferanse om bærekraft og 
tverrfaglighet i Helga Engs hus 
ved Universitet i Oslo. 
«Bærekraftige» og miljøbevisste 
som vi er ved Skjetlein VGS, ble 
det nattog til Oslo, økologisk 
frokost på Hotel Folketeateret 
og t-bane videre til Blindern. 

 
Konferansen ble arrangert 
av Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning, med støtte fra 
Naturfagsenteret ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Arrangementet var en del av 
Institutt for lærerutdanning og 
skoleforsknings satsing på 
bærekraftig opplæring både 
innenfor lærerutdanning, 
forskning og formidling. Det er 
også en oppfølging av de 
signalene som er gitt i NOU 
8:2015 og St. Meld. 28 (2015-
2016) om at utdanning for 
bærekraftig utvikling vil bli et 
tverrfaglig satsingsfelt i den 
kommende fornyelsen av norsk 
skole.  
 
LK06 har lagt opp til at det er 
naturfagene som har 
bærekraftig utvikling på 
agendaen, og temaet får lite 
oppmerksomhet i mange av de 
andre skolefagene. Mange 
lærere, spesielt innenfor språk 
og filologiske fag, har liten 
erfaring med utdanning for 
bærekraftig utvikling fordi 
kompetansemålene i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
læreplanen for deres fag ikke 
involverer temaet eller viser til et 
tverrfaglig samarbeid på dette 
feltet. 

Konferansen rettet seg mot 
skolefagene samfunnsfag 
historie, norsk, fremmedspråk, 
naturfag, religion og etikk / 
KRLE. St. Meld. 28 Fag – 
Fordypning – Forståelse (2015-
2016) argumenterer for at 
ettersom bærekraftig utvikling er 
et gjennomgripende tema som 
omfatter både natur, samfunn, 
økonomi og kultur, angår det 
alle skolefag. Deltakerne fra 
Skjetlein VGS representerte et 
bredt mangfold på fagfronten, 
og vi følte oss nokså tverrfaglige 
- selv om undertegnede filolog 
var i klart mindretall.  

Deltakelsen var åpen for lærere 
i ungdomsskolen og i den 
videregående skolen, samt for 
interesserte fagpersoner 
innenfor høgskoler, universitet, 
fagforeninger og forlag. 
 
Dagen startet med felles 
orientering om aktuelle saker fra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forskningsfronten gjennom 
bidrag som «Hva kan  
tverrfaglighet tilføre skolen?» av 
Sten Ludvigsen fra Universitetet 
i Oslo og «Tverrfaglighet i 
forskning på bærekraftig 
utvikling» av Kristin Aunan fra 
CICERO og Haakon Vennemo 
fra Vista Analyse. 
 

Programmet videre bestod av 
korte forelesninger om 
bærekraftighet i ulike 
fagperspektiv, 
eksempelvis «Klimaendringene 
– et naturvitenskapelig 
perspektiv» ved Bente 
Edvardsen fra Universitetet i 
Oslo, «Fattigdomsutfordringen - 
et samfunns-
vitenskapelig perspektiv» ved 
Dan Banik fra Universitetet i 
Oslo og «Kulturens rolle i 
utdanning for bærekraftig 
utvikling – et 
humanioraperspektiv» ved Petra 
Hansson fra Universitetet i 
Uppsala.  

 
 
 

Bærekraftig – levende - ekte 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal 
fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn.   
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Den relativt tverrfaglige gruppa 
fra Skjetlein syntes det var 
meget interessant å få høre om 
samme tema i ulike 
perspektiver. De var spesielt de 
samfunnsvitenskapelige og det 
humanistiske synspunktene på 
bærekraftig utvikling som ble 
tema for diskusjon i den ikke så 
alt for perspektivrike og 
mangfoldige lunsjen vi fikk 
servert. 

Den siste delen av dagen var 
satt av til fagdidaktiske 
parallellsesjoner. Der diskuterte 
faggruppene hvordan 
bærekraftig utvikling som tema 
kan knyttes til fagenes egenart 
og dermed implementeres som 
kompetansemål i de ulike 
fagenes læreplan. Muligheter og 
utfordring i de ulike fagene ble 
også drøftet på 
parallellseksjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fikk deltatt på flere av 
seksjonene, men den enslige 
filologen fikk dessverre ikke 
med seg både språk og 
samfunnsfagsseksjonene.  

Det var stor enighet blant 
kursdeltakerne om at vi på 
skolen vår har en unik mulighet 
til å drive utdanning for 
bærekraftighet på tvers av fag 
og at vi kan inkludere flere fag i 
prosjektene våre innenfor 
eksempelvis fornybar energi. 
Gjennom FYR-prosjekt kan vi 
utnytte de ulike fagenes egenart 
og kombinere teori og praksis. 
Det gjør skolen vår bærekraftig, 
levende og ekte. 

 

Julie Leonardsen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Spennende foredrag på konferansen, 
viser sammenheng mellom forventet 
befolkningsvekt og tilgang til mat. 
 
Kilde: UN population prospects 2010   

 
 



 

 12 | I jervens fotspor 

Skjetlein videregående 
skole har også for 
skoleåret 2016/2017 fått 
godkjent søknad om å få 
tildelt midler fra Den 
naturlige skolesekken  
 
Midler brukes til å videreføre 
prosjektet vi har i samarbeid 
med «Faunakartlegging i 
Trondheim Bymark». Prosjektet 
som går ut på å finne ut om 
«Vaffeljervens» eksistens og 
hvordan den påvirker 
økosystemet rundt seg, har 
tidligere vært nevnt i 
Skjetleinbladet (juni- og 
desemberutgaven 2015). 
 
Skoleåret 2015/16 har gått med 
på å bygge opp prosjektet. 
Skolen har hatt et særskilt 
ansvar for å følge opp en 
fóringsstasjon med kattemat og 
et viltkamera satt opp på 
skolens eiendom i 
Leinstrandmarka. Vi har hatt 
flere turer dit gjennom hele 
skoleåret med elever fra vg1 
Naturbruk og vg3 
Naturforvaltning. I tillegg hadde 
vi noen turer med truger/ski sist 
vinter på sportaksering.  
 
Gaute Rolv Dahl som er 
prosjektleder for 
«Faunakartlegging i Trondheim, 
har lagt ut seks 
sportakseringslinjer i hele 
Bymarka. Disse ligger åpent for 
allmennheten på 
viewranger.com (søk på 
Trondheim), og det oppfordres 
til at alle som har tid eller lyst, 
kan gjennomføre disse rutene 
vinterstid. Fjorårets Skjetlein-
elever fikk sist vinter en liten 
innføring i sportaksering og gikk 
opp en mindre del av 
«Smistadruta».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var spesielt forekomst av 
jerv, rev, mår og hare som vi var 
mest interessert i å finne. Spor 
fra andre arter ble også 
registrert. Jervespor har vi ikke 
observert ikke, men mye av det 
andre, i tillegg til ekorn, rådyr og 
elg. Lærer Tor Haugan og 
undertegnede, var også sist 
januar på en innføring i 
sportaksering og bruk av 
registreringsskjema v/prosjekt-
leder Gaute Rov Dahl og 
Naturvernforbundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vår tok undertegnede med pc – 
en i skogen og fikk lastet ned 
billedmateriale som er kommet 
på. Overraskelsen var stor over 
omfanget. Ingen jerv å 
observere riktignok, men 
hyppige besøk av rev, mår og 
hare! I tillegg er det bilder av 
ekorn, mus, grevling, svarttrost 
og rådyr, samt en katt, et par 
hunder og en hundeeier. Og 
selvsagt utallige bilder av 
nøtteskrika m/familie, som jeg 
mistenker har lært seg 
tidsinnstillingen til utmatingen av 
kattemat fra fóringsautomaten. 
Billedmateriale skal bearbeides 
av elevene og hyppighet 
(frekvens) av hvert dyr 
registreres i et skjema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I jervens fotspor 

Hilde og Camilla sjekker fóringsstasjonen 
 

 
 

Skolens egne og innkjøpte truger til 
prosjektet, ble flittig brukt i vinter. 
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Det er også opprettet en egen 
undervisningsside for prosjektet 
på læringsplattformen 
Its`learning (kun åpen for elever 
og ansatte). Som et ledd i 
undervisningen har vi vist serien 
«Villmarkas voktere» og 
episoden om «Marit og 
vaffeljerven» fra NRK. 
«Faunakartlegging i Trondheim» 
har også en egen facebookside 
dere kan gå inn å se på. 
Gjertrud Jenssen og 
undertegnede fortsetter som 
prosjektansvarlige fra skolen sin 
side dette skoleår. 
 
Skoleåret 2015/16 har vært et år 
vi har brukt til å bygge opp 
prosjektet som hovedsakelig har 
vært rettet mot vg1 
Naturbruk/realfag. Jobben 
fremover vil bestå av å gjøre 
prosjektet tverrfaglig og 
involvere fellesfagene som et 
ledd i skolens FYR – satsning 
(Fellesfag – Yrkesfag - 
Relevans). Prosjektet går også 
rett inn i læreplanene for 
Naturforvaltning og Biologi 1 & 
2. I tillegg vil det være aktuelt å 
bruke prosjektet opp mot 
enkelte programfag på vg2 
Landbruk og gartnernæring og 
vg3 Landbruk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med tanke på at et større rovdyr 
som jerv skaper en del 
interessekonflikter opp mot 
bufenæringa, kan dette være en 
aktuell vinkling å bruke. 

 
Vigdis Johnsen  
 
 

 
 

Iver, Magnus og Snorre sjekker 
viltkamera 

 
 

Og her er noen av besøkende vi har 
hatt på fóringsstasjonen v/Smistad 
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9 elever har hatt praksis i 
landbruksbedrifter. 
 
Et nytt tiltak for å øke 
rekrutteringen til grønne 
utdanninger er godt i gang i 
Trøndelag – «Praksis i næringa 
for naturbrukselever». 
Elever fra naturbruksskolene i 
Trøndelag får tilbud om praksis i 
2–5 dager hos ulike 
næringsaktører i landbruket. 
– Målet er å få flere elever til å 
starte på høyere 
landbruksutdanning etter 
videregående skole. I tillegg er 
det et delmål å gjøre det mer 
attraktivt å velge naturbruk på 
videregående skole, sier 
prosjektleder Sissel Langørgen. 
Langørgen har koordinert 
jobben hos skoler og 
næringsaktører.  

19 elever har deltatt 

Til sammen 19 elever fra Mære 
landbruksskole, Øya, Val og 
Skjetlein videregående skoler 
har deltatt i prosjektet i år. 
Hele Trøndelag er dermed 
representert. 
 
– Elevene har hatt praksis hos 
Tine Rådgiving, Felleskjøpet 
Agri, Allskog og Norsk 
Landbruksrådgiving Trøndelag. 
Elever på naturbruk får etter 
søknad praksisplass hos en 
rådgivingsaktør i 
«landbruksfamilien».  
 
De følger en eller flere rådgivere 
på jobb i 2–5 dager, og får selv 
erfare hvor allsidige og 
interessante jobber dette er, sier 
Langørgen. 
Tiltaket er finansiert av Nord- og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
 
 

 
 
 
 
Håper Nortura blir med 
 
Første informasjonsmøte var for 
elevene på Mære 
landbruksskole i februar. 
Representanter fra 
Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Norsk 
Landbruksrådgiving, Tine 
Rådgiving, Felleskjøpet Agri og 
Allskog presenterte egen 
organisasjon og sitt 
praksistilbud til elevene. 
– Til neste år håper vi å få med 
Nortura på prosjektet også, 
forteller Langørgen.  

Fornøyde elever 

Tonje Jønnum går Vg3 ved 
Mære landbruksskole. Hun har 
hatt praksis ved FK Agri og er 
godt fornøyd med opplegget. 
– Det var interessant og 
lærerikt, og i tillegg var det 
varierte praksisdager. Jeg 
kunne godt tenke meg å arbeide 
mer med dette i framtiden, sier 
Jønnum. 
 
Dina Cyvin, elev på Vg2 
landbruk ved Øya videregående 
skole, hadde også praksis i FK 
Agri. Hun var med både selger 
og fagkonsulent ut på 
kundebesøk 
– Det var tydelig et godt forhold 
mellom rådgiverne og kundene, 
selv om rådgiverne også er 
selgere. Det virka som et veldig 
ærlig tillitsforhold mellom dem, 
sier Cyvin.  
 

Kontrollerte plantefelt 

Albert Hoffmann er elev ved 
Mære landbruksskole, VG3 
studiespesialisering. Han har 
hatt praksis hos Allskog og 
skryter av opplegget. 
 

 
 
 
 
 
– Det var bra program. Vi fikk 
kjennskap til diverse verktøy 
som de bruker i skogen, blant 
annet laser. Vi var også ute for 
å kontrollere plantefelt, og lærte 
mye om proviens og ulike tiltak 
en kunne starte opp i disse 
feltene, sier Hoffmann. 
Peder Borg, elev ved Skjetlein 
videregående skole, Vg2, hadde 
praksis hos Tine rådgiving Sør-
Trøndelag. 
  
– Jeg var med tre ulike 
rådgivere ut på gårdsbesøk og 
her lærte jeg mye som vi ikke 
lærer på skolen. Det var bra og 
viktig læring, og i tillegg fikk jeg 
besøkt mange steder, sier Borg.  

Forskning i NLR 

Sivert Horseng Johansen og 
Joakim Rønning er elever ved 
Val videregående skole. De 
hadde begge praksis hos Norsk 
Landbruksrådgiving Trøndelag. 
– Det var interessant å være 
med fra starten av under 
etablering av forsøksfelt. Vi fikk 
sett hvordan forskingen bygges 
opp med sorter og etablering i 
felt, og hvordan dette følges 
opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Praksis i næring skal øke interesse for «grønn» 

utdanning 
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Det ga et godt innblikk i hvordan 
det er å arbeide som rådgiver i 
NLR, sier de to. 
Jens Petter Malum er elev ved 
Øya videregående skole. Han 
hadde praksis hos Felleskjøpet, 
og mener det er viktig at 
elevene får være med på ulike 
aktiviteter. 
– Jeg fikk være med ut og se på 
fjøs og gjødselløsninger som 
var valgt. Jeg lærte også mye 
om regelverk knyttet til bygg, 
sier Malum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort potensial 

Nå skal elevene presentere sine 
erfaringer fra praksisperioden 
for resten av klassen sin, og 
selv være med å markedsføre 
prosjektet videre. 
– Det har helt sikkert av 
interesse for mange andre, men 
det må markedsføres bedre 
framover, mener de engasjerte 
elevene. 
 
Karl Erik Berge, Bondebladet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Elevene får 

selv erfare 

hvor allsidige 

og interessante 

jobber dette 

er» 
 

 
 

Omvisning på NMBU: I slutten av november ble praksisprosjektet avsluttet med en studietur til NMBU på Ås. 
17 elever og 3 lærere var med på turen. Her fikk de omvisning på campus, i fjøs og i veksthus. Prosjektleder 
Sissel Langørgen fremst, nr 2 fra høyre. 

 
 

Prosjektleder Sissel Langørgen 

 
 



 

 16 | Vi blir kjent med tolkene 

 
 
Presentasjon av tolker 
som jobber ved Skjetlein 
vgs i skoleåret 2016-
2017. 
 
«Arbeidet vårt omhandler å 

oversette undervisningen fra 
norsk tale til norsk tegnspråk og 
motsatt. Slik at elever med 
nedsatt hørsel får mulighet til å 
ta del i undervisningen på lik 
linje som alle andre. 
 
Vi ønsker å benytte sjansen til å 
presentere oss selv for det kan 
jo hende vi skal samarbeide i 
fremtiden og da er det greit å ha 
noen knagger.  
 
Det har vært en høst preget av 
mange endringer og flytting av 
tolker, men nå tror og håper vi 
at kabalen har gått opp. Det er 
en mulighet for at dere vil møte 
noen av våre flotte kolleger fra 
Tiller om det blir sykdom. 
 
Vi synes det er trivelig å tolke på 
Skjetlein og føler at samarbeidet 
med dere fungerer bra! 
 
Arbeidsdagene her er noe 
annerledes enn dagene på Tiller 
selv om det av og til er «grising» 
på kjøkkenet der også, er det 
bedre med grising i fjøset på 
Skjetlein. Dere har en god 
atmosfære på skolen og det er 
hyggelig å komme hit og tolke 
andre fag. Ha en fin førjulstid!» 
 
Vi stilte to spørsmål til alle 
tolker: 
 

1. Hva er viktigst for at du 
skal lykkes i jobben? 

2. Hvilke hobbyer har du? 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Camilla: 
 
1. Jeg er avhengig av godt 

samarbeid med lærere og 
elever for å kunne gjøre en 
god jobb. Jeg er opptatt av 
at alle elever skal få samme 
muligheter til å tilegne seg 
kunnskap. De 
hørselshemmede elevene 
som bruker tolk skal få 
undervisningen tolket så tett 
opp til originalen som mulig, 
og da må jeg være forberedt 
på hva som skal skje i 
timene for å kunne gjøre 
god tolking. På Skjetlein blir 
vi tolkene tatt godt imot!  

 
2. Foreløpig er et hektisk 

familieliv min hobby! Men 
jeg prøver å få barna til å bli 
glad i friluftsliv og aktivitet, 
så det blir noen turer i skog 
og mark i løpet av året. Det 
er trivelig med hytteturer, og 
å plukke bær og sopp når 
det er sesong for det. På 
vinteren er det gøy å ta seg 
en tur på skøyter. Og på 
våren kommer syklene fram.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg er glad i å fiske både i 
vatn og i fjorden, og det er 
de små også. Ellers slapper 
jeg av med en bok i ny og 
ne, prøver meg på nok et 
strikkeprosjekt, eller koser 
meg med en god film. 

 
 
Synnøve: 
 
1. Det som er viktig for at jeg 

skal lykkes i jobben min, er 
at jeg samarbeider godt 
med mine kollegaer og 
holder meg oppdatert. Det 
er mye jeg kan gjøre selv. 
Det er vel ofte slik at om en 
er positiv og engasjert, så vil 
det påvirke omgivelsene. Vi 
er en yrkesgruppe som ofte 
må «skifte beite», og da er 
det hyggelig å bli tatt godt 
imot. Det er viktig å bli sett 
og respektert. 

 
 
 

Tolker ved Skjetlein vgs 

F.v. Camilla Nesset, Synnøve Aasbø, Jeanette Dahle, Einar Nordbø, Guri 
Kristine Søpstad, Martin Tamnes Tronsmed, Thea Marita Dahlberg, Tone 
Bonsaksen Kvakland 
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2. Jeg leser mye. Ellers har jeg 
nettopp fått meg drivhus, og 
etter som jeg er veldig glad i 
blomster og hage, vil det ta mye 
tid. Som en venninne sa: «det er 
her Synnøve får jording». Her 
slapper jeg av, kobler ut og 
koser meg. Jeg skulle og trent 
noe mer enn jeg gjør. Men dette 
har aldri vært lystbetont 
dessverre! 
 
Jeanette: 
 
1. For å lykkes og trives i 

jobben, så trenger jeg godt 
samarbeid med alle ansatte, 
forberedelse til planlagt 
undervisning og oversikt 
over læremateriale elevene 
skal igjennom. Forberedelse 
gjør at jeg kan sette meg inn 
i undervisningsmaterialet og 
danne en forståelse for 
fagterminologier, fagstoff og 
sett/tolke eventuelle 
filmsnutter på forhånd. 
Kvaliteten på oversettelsen 
og tolkingen av 
undervisningen blir høyere 
med forberedelser på 
forhånd.   

 
2. Jeg sparker, løper, klatrer, 

sklir, hopper og bestiger. 
 
Einar: 
 
1. At eg er frisk, og at bilen 

startar om morgonen. 
 

2. Lesing, gå tur, 
 
 
Guri: 

 
1. Godt arbeidsmiljø og god 

forberedelse til 
undervisningstimene.  

 
2. Lese bøker og yoga. 

Fjellturer og langrenn på 
hytta i Budal. 

 

Martin: 
 
1. Kake, eller et godt 

samarbeid med 
tolkebrukerne. Gjerne 
begge deler. 

 
2. Glad i sport: fotball, 

ishockey, ski og innebandy. 
Ellers går det mye i turer 
jakt og fiske og i 
Rørostraktene.  

 

 
Thea: 

 
1. Det viktigste for at jeg skal 

lykkes i mitt arbeid, er å få 
god tid til riktig forberedelse 
i forkant av de skoletimene 
jeg skal tolke. Tett 
samarbeid med andre tolker 
og lærer samt generelt godt 
arbeidsmiljø er et godt 
grunnlag.  

 
2. Mine hobbyer er litt trening, 

strikking, hekling, være med 
venner. 

 

 

 
Tone: 

 
1. For meg handler tolking 

mye om samarbeid. For å 
kunne lykkes i jobben er det 
viktig med et godt 
samarbeid med de jeg tolker 
for, både lærere og elever. 
Jeg er også opptatt av å 
forberede meg godt, for å 
kunne utføre en så god 
tolking som mulig.  

 
2. Jeg danser jazzballett og er 

glad i sang og teater. Jeg er 
også veldig glad i god mat. 
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Naturbruksforeningen 
inviterte til studietur til 
Danmark. 
 
24. – 26. oktober var 
undertegnede og en gruppe 
naturbrukslærere fra hele 
Norge på studietur i Danmark.  
 
På programmet sto besøk på 
Roskilde Tekniske fagskole, 
Hansenberg videregående 
skole, Landbrukets 
Uddanningssenter i Århus, 
Kalø økologiske Utdannings-
senter og ulike gårds-
bedrifter. Det ble en 
interessant studietur der vi fikk 
et godt innblikk i det danske 
skolesystem og hva de hadde 
å tilby ved de danske 
naturbruksskolene.  
 
Første stopp var Roskilde 
Tekniske skole. De hadde 
følgende å tilby innen 
naturbruksutdanningen: 
 

 Anlægsgartner 

 Dyrepasser 

 Gartner 

 Greenkeeper 

 Hestemanager 

 Landbrukets 

lederuddannelse 

 Landbrugsuddannelsen 

 Skov- og naturtekniker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deretter gikk ferden til Jylland 
og Hansenberg videregående 
skole som kunne tilby disse 
linjene på det de kaller 
Grundforløb 1 innen Dyr, 
landbrug og gartneri: 
 

 Anlægsgartner 

 Dyrepasser 

 Landmand 

 Veterinærsygeplejerske 

 
Begge skoler hadde flotte 
fasiliteter å vise til og på 
Hansenberg traff vi også noen 
norske elever som hadde gått 
på Øya videregående skole og 
nå gikk på en av dyrelinjene. 
Vi fikk blant annet en 
omvisning på skolens mini 
zoo-anlegg, samt 
forsøksdyravdeling. Roskilde 
TF og Hansenberg hadde 
også begge flotte, moderne 
hesteanlegg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På landbrukssida hadde 
begge skoler satset på jersey 
kyr. Anleggsgartner virker for å 
være noe mer spesialisert enn 
den norske modellen, hvor 
man kan velge ulike retninger 
innen greenkeeper, trepleie, 
kirkegårder og grøntanlegg.   
Det danske skolesystem er litt 
annerledes oppbygd fra det 
norske, med flere lengre 
praksisperioder og rene bolker 
med teori.  EUD er det 
yrkesfaglige løpet, mens EUX 
gir studiekompetanse.  

 
Vi var også å besøkte 
Jordbrugets uddannelses-
center i Århus som kun tilbyr 
utdanning på ulike områder 
innen grønn sektor (lik de 
foregående). 

 
 
 

Studietur til Danmark med Naturbruksskolenes 

forening 

Deltakere på studieturen fra Jønsberg, Stend, Søgne, Senja, Austevoll, 
Gjermundnes, Nye Voss, Hvam, Øya, Mære og Skjetlein videregående 
skoler + vår guide Henrik Dethlefsen i midten (svart jakke). 
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I tillegg tilbyr det de kaller AMU 
– kurser som er 
arbeidsmarkedskurs eller 
etterutdanningskurs for 
faglærte/ufaglærte. Dette kan 
være snakk om enkeltkurs, eller 
flere kurs satt sammen etter 
behov eller tilpasset et 
arbeidsforløp. På Jordbrugets 
uddannelsessenter, ble vi møtt 
av den svært imøtekommende  
Henrik Dethlefsen, 
avdelingsleder ved 
utdanningsinstitusjonen. Han 
tok oss med til Fru Møllers 
Mølleri, hvor vi fikk servert 
nydelig mat i flotte omgivelser. 
Fru Møllers Mølleri er et 
gårdsanlegg med produksjon 
innen sau, slaktesvin og ulike 
kornsorter. De driver 
konvensjonelt, men med minst 
mulig bruk av sprøytemidler og 
har også et eget gårdsutsalg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
På dag 3, etter omvisning på 
skoleanlegget til Jordbrugets 
uddannelsessenter, dro vi til  
Kalø Økologiske Utdannings-
senter og fikk en innføring om 
tilbudet der v/ Florence Bedouin.  
 
Et typisk utdannelsesforløp der 
kunne se slik ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før vi vendte nesa mot Kastrup, 
ble turen avsluttet med et 
gårdsbesøk på Gothenburg 
Økologiske fjærkre og 
gårdsbutikk. Vel verdt et besøk! 
 
Vigdis Jonsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oversikt over det Danske skolesystemet med EUD (yrkesfaglig løp) og EUX 
(studiekompetanse).  http://www.hansenberg.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/i/opbygning 

 
 

Noen anleggsgartnere tar den helt 
ut. Plenbelagt bil!? 

 
 



 

 20 | PAL ferdigstilling  

I november var det 
offisiell åpning av det 
første PAL- huset bygget 
av elever fra Skjetlein og 
Melhus videregående 
skoler.  
 
Foruten elever og faglærere fra 
Bygg- og anleggsteknikk fra 
begge skolene og Elektrofag fra 
Melhus vgs og skolenes 
rektorer, møtte representanter 
fra Norgeshus, Melhus 
kommune, Fagenhet for 
videregående opplæring, 
Opplæringskontoret for 
Byggfag, Trondheim 
næringsforening og Husbanken.  
 

Elever fra Trøndertun folke-

høgskole gav arrangementet en 

flott musikalsk ramme som falt i 

god smak hos ca. 80 frammøtte. 

80 laksewraps med saft og kaffe 

ble servert før elevene fra 

Trøndertun avsluttet 

arrangementet.  

 

Begge rektorene holdt hver sin 

tale før de sammen foretok den 

obligatoriske snorklippingen. I 

sine taler sa blant annet 

rektorene at det har vært et 

krevende og komplekst prosjekt, 

fordi det har krevd samarbeid 

mellom mange ulike aktører.  

Dette har vært et nybrottsarbeid.  

 

Det representerer en ny type 

læringsarena, som krever tett 

samarbeid mellom mange 

aktører og der man er avhengig 

av at oppgaver blir løst innenfor 

et avgrenset tidsrom for at neste 

aktør skal kunne gå inn å utføre 

sin jobb. Dette kan være 

utfordrende i en skoleverden der 

dagen styres av timeplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men dette har skolenes elever 

og faglærere klart, takket være 

utholdenhet, stå-på vilje, 

tålmodighet og hardt arbeid. Så 

er det slik at det 

fylkeskommunale PAL-

prosjektet ble avsluttet i 2015, 

mens disse to videregående 

skoler fortsatt har en fantastisk 

læringsarena i Vollmarka. 

 

De to rektorene er veldig 

fornøyd med og stolt over at det 

fra byggherres side (Melhus 

kommune) er vist fagmiljøene 

på Melhus og Skjetlein vgs så 

stor tillit at elever og fagmiljø 

også fikk starte opp hus nr. 2 og 

3 i høst.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da får elevene og faglærerne 

bruk for alle de erfaringene man 

har fått gjennom byggingen av 

det første huset, og skolene kan 

fortsatt ha en realistisk, 

moderne og framtidsretta 

praksisarena for sine elever på 

byggfagene og elektro. 

 

PAL-prosjektet i Sør-

Trøndelag Fylkeskommune 

 

Huset ble startet opp under Sør-

Trøndelag Fylkeskommune PAL 

prosjektperiode som varte fra 

2012-2015.  

Prosjektet var en del av PAL 

(Passivhus, aktiv læring) som 

ble støttet med kompetanse-

midler fra Husbanken og 

utviklingsmidler fra Sør-

Trøndelag fylkeskommune.  

 

 
 
 
 
 

PAL – ferdigstilling - seremoni 

Hus nummer 1 i Vollmarka, Melhus: ferdig! 
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Det er Norgeshus som har 

prosjektert boligen og det hele 

har også vært godt støttet med 

veiledning fra Sintef Byggforsk. 

Prosjektet tok utgangspunkt i 

Blakstadmodellen. Blakstad vgs 

la grunnlaget for 

Blakstadmodellen, en modell 

som tok utgangspunkt i tre 

hovedelementer: 

 

 Kommunen trengte rimelige 

kvalitetshus til boligsosiale 

formål  

 Miljøhusene skulle være 

energieffektive og nesten 

ikke bruke strøm og i tillegg 

være universelt utformet  

 Elevene som er 

Morgendagens husbyggere 

skulle lære å bygge med 

framtidens standard, noe 

som skulle gi et 

kompetanseløft for skolen, 

og gjøre elevene mer 

etterspurt i byggebransjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Det ble startet 4 PAL-prosjekter 
i Sør-Trøndelag, et på Røros, et 
på Hitra, et i Åfjord og et i 
Melhus.  Prosjektene ble rigget 
med en felles 
samarbeidsstruktur:  
  
Husbanken, Sintef, kommuner, 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
i form av videregående skoler, 
lokale arkitekter og lokale 
bygge-entreprenører.  
  
Prosjektet hadde som 
utgangspunkt et ønske om å få 
redusert klimapåvirkningen fra 
byggeaktivitetene, som i dag 
anslås å stå for ca. 40% av 
klimagassutslippene i et 
europeisk perspektiv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkeskommunen utdanner 

fagarbeidere gjennom 

videregående opplæring, og vil 

derfor være en viktig aktør for å 

bidra til at fylkeskommunen kan 

oppnå målsettinger om redusert 

klimapåvirkning fra 

byggevirksomheten 

 

 

 

Utover dette hadde prosjektet 

flere mål: 

 

 Utvikle en læringsplattform 

for å bedre opplæringen av 

spesielt elever i Bygg- og 

anleggsteknikk, men også 

andre elever på vgs basert 

på praktisk gjennomføring 

av bygging av passivhus    

 

 Skape en spennende 

opplæringsarena som øker 

lærelyst og bidrar til økt 

gjennomføringsgrad  

til elever i VGO. 

 

 Øke kapasitet/kompetanse 

forbygging av hus som har 

lavt energiforbruk-passivhus 

blant elever, lærere og lokalt 

næringsliv 

 

 Øke rekrutteringen til  

Utdanningsprogrammet 

Bygg- og Anleggsteknikk 

 

 

 Helén Pedersen og Astrid 

Gynnild 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 22 | Trønderkanin   

 
Bevaring av den eneste 
Norske kaninrasen. 
Trønderkaninen er i dag 
en svært sjelden 
kaninrase og det finnes 
bare få dyr igjen. Den 
regnes som sterkt 
utryddingstruet. 
 
 
Trønderkaninen har sin 
opprinnelse i trøndelagdistriktet 
og ble avlet fram i perioden 
1916-1918. Trønderkanin er en 
stor kaninrase, og regnes som 
en kombinasjonsrase for kjøtt, 
pels og kjæledyr. 
 
Kaninholdet i Norge har 
gjennom hele 1900-tallet vært 
preget av mange raser, og 
trønderkanin har ikke hatt noen 
spesiell dominans i kaninavlen. 
Under 2. verdenskrig var 
kaninkjøtt etterspurt, og man 
krysset gjerne trønderkanin med 
større raser som belgisk 
kjempe. Dette ga gode slaktedyr 
som vokste hurtig. 
 
Trønderkanin var vanlig fram til 
1970-tallet. Da sank interessen 
for rasen, og den var nær ved å 
forsvinne. Det var noen få 
oppdrettere som holdt på den 
gamle norske rasen, og takket 
være dem har vi i dag kunnet 
etablere bevaringsbesetninger i 
samarbeid med private 
oppdrettere, naturbruksskoler 
og Norsk Genressurs senter, 
NIBIO. 

 
Rasens utseende og 
egenskaper 
 
Trønderkaninen er en stor kanin 
med en idealvekt fra 4,0 kg og 
oppover. Pelsen er bløt, tett og 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
glansfull med noen lange 
dekkhår. Fargen er glinsende 
svart med hvite stikkelhår jevnt 
fordelt. De hvite hårene må 
være hvite i hele sin lengde. 
Trønderkaninen regnes for å ha 
god fruktbarhet. 
 
Bevaringsbesetninger for 
trønderkanin 
 
På 1990-tallet var det kun få 
oppdrettere igjen. Takket være 
disse ildsjelene finnes det 
fortsatt trønderkanin i dag. Den 
første bevaringsbesetningen for 
trønderkanin ble etablert i 1991. 
I dag er det bevarings-
besetninger for trønderkanin på 
Skjetlein videregående skole og 
hos kaninoppdrettere tilknyttet 
Norges Kaninavlsforbund (NKF) 
særlig i Trøndelag. Disse 
samarbeider med Norsk 
Genressurs senter, NIBIO og 
har som mål å sikre at det til 
enhver tid finnes et visst antall 
levende dyr, samt avle fram 
gode og rasetypiske dyr som  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kan selges til interesserte nye 
oppdrettere og som kjæledyr. 
Ved Skjetlein vgs inngår dette i 
undervisninga til elevene både i 
programfagene ved Naturbruk 
og ved studiespesialisering i 
naturfag og biologi. 

 
Hjelp oss å kartlegge 
 
Raselaget for Trønderkanin har 
ønske om å kartlegge alle 
trønderkaniner som ikke 
allerede er registrert gjennom 
NKF. Så hvis noen av leserne 
har trønderkanin eller vet av 
noen som har, så ikke nøl med 
å ta kontakt med Skjetlein vgs. 
Vi har planer om en 
Trønderkanindag på Skjetlein 
vgs utpå våren, med dommer 
fra NKF for registrering av dyr.  

 

Kilde:  

http://www.skogoglandskap.no/

Artsbeskrivelser/tronderkanin/de

fault_view  

 
Margot Fiske Hokstad 

Trønderkanin  

Skjetleins avlshoe Maja med et kull på 7.         Foto: Margot Fiske Hokstad 
 

 
 

http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/tronderkanin/default_view
http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/tronderkanin/default_view
http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/tronderkanin/default_view
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11.-12. november var 
noen og tjue odels-
berettigete samlet i 
Trondheim til Odels-
camp. 

Søsken og samboere/ektefeller 
var med. For det er viktig å 
starte samtalen - starte 
prosessen. Det tar tid å ta valget 
om en skal ta over en gård eller 
ikke. Og en må snakke 
sammen, gammel som ung. Det 
er viktig å avklare forventninger. 
Det er lyst og interesse som er 
drivkrafta for å ta over gård nå, 
ikke en plikt, sa 
Landbruksdirektør Tore Bjørkli 
til den lydhøre forsamlingen. 

Hilde Haugdahl Humstad er 
rådgiver og medspiller i 
eierskifte-prosesser ved 
generasjonsskifte på gårder. En 
god eierskifteprosess er 
kjempeviktig, sier hun. Åpen 
dialog, kommunikasjon og det å 
kunne formidle ønsker og 
forventninger til hverandre er 
noen av suksessfaktorene ved 
eierskifte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan en skal oppnå 
resultater ut fra mulighetene 
som ligger i gårdsbruket er helt 
opp til den enkelte. Det sa alle 
de tre bøndene som var invitert 
til å holde innlegg for 
odelscamp-gjengen. Uansett 
hvordan du snur og vender på 
det, så er det DU som er den 
viktigste ressursen på gården, 
sa fylkesleder i Sør-Trøndelag 
Bondelag, Lars Morten Rosmo. 
Nina Vangen Ranøien fra 
Hoston sa det slik at alt er vevd 
sammen, så spørs det på 
styrken i veven. Det du gjør må 
du gjøre fullt og helt, og ikke 
stykkevis og delt, rådet hun. 
Knut Johan Singstad fra Hemne 
fikk tidlig sjansen til å påvirke 
valg for gårdens framtid. Da det 
ble aktuelt å kjøpe nabogården, 
spurte faren den gang 19 år 
gamle Knut Johan: Har du lyst? 
Svaret var ja, og det la 
grunnlaget for mulighetene som 
ligger på gårdsbruket i dag. 

Kunnskap og kompetanse i 
tillegg til lyst er også viktig. Knut 
Johan rådet gjengen til å dra ut, 
ta agronomutdannelse, jobb på 
andre gårder og finn ut om du 
og gården vil passe sammen. 

Anja Viken Mjønesaune er 
odelsjente på en gård på 
Hellandsjøen i Hemne. Hun har 
tre yngre søsken, er utdanna 
sykepleier og har stifta familie 
med en bonde på "den andre 
sida av fjellet". Hun har helt 
siden hun var lita sagt at det er 
bonde hun vil bli. Det ligger 
forventninger og press i 
odelsloven, men det er jeg selv 
som har stilt meg ovenfor det 
presset, ikke foreldrene mine. I 
dag er det et valg vi gjør sjøl - 
en mulighet vi har. 

Fysikeren Stefan Preisig havnet 
som assisterende rektor på 
Skjetlein videregående skole, en 
av fylkets to naturbruksskoler. 
Kunnskap er viktig i en verden 
hvor det ikke er en selvfølge at 
alle har nok mat, verdens 
befolkning øker og klimaet er i 
endring. Skal en produsere nok 
mat og sikker mat på en god og 
bærekraftig måte, så må en ha 
kunnskap. 

Hva må til for at dere skal ta 
over en gård? Den ivrige 
gjengen på Odelscampen 
hadde klare svar til det. Må ha 
lyst, må være trygt økonomisk 
for det er så stor forskjell fra å 
være lønnsmottaker. Vi må ha 
nettverk rundt oss som vil det 
beste for gården. Vi må ha 
kunnskap til å gjøre en så viktig 
jobb som matproduksjon er. Det 
er våre mål og vår vilje, ikke 
foreldrene våre sine. Det må 
være ressurser å hente og 
mulighet til å kunne bygge ut. Vi 
må ha hjelp fra forrige 
generasjon og vi må ha gode 
råd fra bondelaget, 
landbrukskontoret og andre som 
kan gi gode råd for gården og 
drifta der. 

Berit J Sølberg 

Mye nyttig informasjon – og god stemning på Odelscamp! 

 
 

Odelscamp 2016 



 

 24 | Nyansatt ved Tine Rådgiving   

 
 
Det er mye å gjøre i Tine 
Rådgivning, derfor ble 
Svein-Anders 
Lundstadsveen ansatt 
for å tegne drifts-
bygninger. 
 
Svein-Anders, fortell oss litt 
om din bakgrunn.  
 
Jeg heter Svein-Anders 
Lundstadsveen og kommer ifra 
Austmarka i Kongsvinger 
kommune. Jeg har utdannet 
meg ved Norges universitet for 
miljø- og biovitenskap på Ås. 
Der tok jeg først en bachelor 
innen skogfag, og deretter en 
master i bygg og arkitektur med 
fordypning innen treteknologi og 
konstruksjon. Jeg tegner skisser 
av alle typer bygg på en gård, 
men det er kun fjøset jeg tegner 
i detalj. De andre byggene 
tegner jeg bare inn for å få et 
inntrykk av hvordan tunet kan 
bli. Siden jeg jobber i Tine er det 
fjøset som er i fokus. Jeg og min 
samboer flyttet inn på gården 
hennes i juni, og har planlagt å 
ta over denne i løpet av 5 år. I 
dag er det ikke noe husdyrhold 
på gården, men det drives med 
kornproduksjon. 
 
Er det dere i Tine som forslår 

at man kunne bygge et nytt 

fjøs, eller er det bonden selv 

som kontakter dere? 

 
Det er i de fleste tilfeller bonden 
selv som kontakter oss som 
jobber med bygg i Tine eller 
noen av våre kollegaer i 
rådgivertjenesten. I tillegg drives 
det markedsføring der vi 
forklarer hvilke tjenester vi kan 

bidra med i en planleggings- og 

byggeprosess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Har du/dere også 

kontakter/samarbeid med 

byggebransjen? Eller velger 

kunden entreprenør lokalt? 

Bonden velger selv de 
entreprenørene han/hun ønsker, 
men hvis han/hun spør om råd 
kan vi komme med forslag om 
hvilke entreprenører som har 
jobbet med landbruksbygg 
tidligere, og som vi har 
samarbeidet med.  
 
Det snakkes mye om 

modulbygg, er det noe du 

jobber med også?  

Vi som jobber med bygg i Tine 
forsøker å tegne et best mulig 
fjøs etter bondens ønsker, til 
den mest fornuftige prisen. 
Dette vil si at vi i første rekke 
tegner det bonden selv ønsker, 
men diskuterer selvfølgelig 
fordeler og ulemper med de 
ulike materialene og 
byggemåtene. Modulbygg har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jeg ikke vært med på å 
planlegge enda, men ferdige 
veggelementer er ofte benyttet. 
Modulbygg er lite egnet for 
fjøsbygg fordi de ofte har lange 
spenn og blir derfor utfordrende 
å transportere dem langs vei.  
 
Får kunden også økonomisk 

veiledning? Jeg tenker da på 

investering vs. inntjening. 

Det første jeg gjør når jeg får et 
nytt oppdrag er å spørre om 
bonden har en driftsplan. Dette 
forenkler jobben min enormt, 
fordi da har produsenten satt 
seg ned med en 
økonomirådgiver og planlagt 
hvordan økonomien vil bli ved 
ulike scenarioer. Produsenten 
og økonomirådgiveren lander da 
ofte på en løsning. 
 

Driftsbygningene til Svein-Anders 

Lundstadsveen 

Skisse 4 på et massivtrefjøs for 35 årskyr med full rekruttering av kviger 
og salg av oksekalver på 3 måneder. 
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Hvis det forsvarer seg 
økonomisk kan jeg nå begynne 
å tegne. Dette er en fordel for 
meg, slik at jeg slipper å tegne 
fjøs for 60 årskyr, hvis de ikke 
har råd og ressurser til mer enn 
20 årskyr. Jeg tegner 
selvfølgelig for de som ikke er 
interessert eller har behov for en 
driftsplan også, men da er det 
enda viktigere med en god 
avklaring av hva de ønsker og 
har mulighet til. 

 
NLR har nå en fornybar 

energirådgiver i huset. Er det 

ofte at dere også tar med 

energibiten med i prosjektet? 

Nei, jeg har ikke hittil tatt med 
energibiten i mine prosjekt. Det 
kan jeg absolutt vurdere i 
fremtiden. Det som er med fjøs 
er at man som regel har lite 
behov for energi til oppvarming 
av husdyrrommet, men behovet 
til oppvarming av vann, varme i 
servicerom for bonden og energi 
til tekniske installasjoner finnes. 
Jeg har lært om 
akkumulatortanker man kan 
sette inn, slik at man utnytter 
varmen ifra melka til å varme 

opp vann, varme opp rom eller 
drikkevann. Dette forsøker jeg å 
sette inn om bonden er 
interessert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du hatt prosjekter som 

var vanskelig/krevende og du 

har lyktes likevel. Fint hvis du 

beskriver et eksempel. 

Som nyutdannet kommer man 
borti ting man aldri har jobbet 
med før, dermed er det ofte jeg 
må benytte mine kollegaer som 
sparringspartnere. Hittil har fått 
så god veiledning fra kollegaer 
som har ført til at jeg har klart å 
løse alle tegneoppdragene hittil.   

 
Hvordan påvirker 

landbrukspolitikken ditt 

arbeid? Er det blitt flere 

"oppdrag"? Eller er mengden 

stabil? 

Den har vært stabil i den korte 
tiden jeg har jobbet. En av 
grunnen til at jeg ble ansatt er 
på grunn av at arbeidsmengden 
til min kollega har vært så høy 
at de så behovet for flere folk. 
Dette kan tyde på at 
landbrukspolitikken med 
kvoteutvidelse til 900 tonn har 
ført til flere oppdrag.   

 
Takk Svein – Anders for 
intervjuet!  
 
Intervju: red. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Svein – Anders 
Lundstadsveen 

 
 



 

 26 | Jørgen Langaunet – to år som distriktssjef 

 
Jørgen Langaunet jobbet 
som prosjektplanlegger i 
oljebransjen før han ble 
distriktssjef i Tine 
Rådgivning.  
 
 
Jørgen, en liten tilbakeblikk 
på to år ved Tine Rådgivning. 
Vi husker at du har ikke 
jobbet i "bransjen" før du tok 
over som regionsjef. Konkret 
hva har du oppnådd med 
teamet ditt? 
 
Oj, her har det skjedd mye. Jeg 
vil ikke si at jeg har oppnådd så 
mye, men vi har oppnådd mye 
sammen. Jeg er så heldig å få 
jobbe med flere av Norges 
beste rådgivere innenfor 
melkeproduksjonen. Vi har gjort 
store strukturelle endringer i 
distriktet, ansatt tre nye 
rådgivere, endret mye på 
stillinger internt i teamet og mye 
annet – som igjen har ført til at 
vi får brukt mest mulig av tiden 
vår mot våre produsenter og 
eiere. Det har rett og slett vært 
to fantastiske år i TINE, og jeg 
er blitt en stolt ambassadør av 
TINE Rådgiving. 
 
 
Hvor ser du fortsatt 
muligheter for forbedring? 

 
Å ja, vi kan fremdeles bli mye 
bedre. Det ligger et enormt 
potensial i denne gjengen. Det 
vil også i fremtiden jobbes med 
strategi, struktur og bemanning. 
Men det er en stor kabal å legge 
-  I vårt distrikt så har vi ca 820 
produsenter – og vi er 29 
rådgivere fordelt på 8 kontorer. 
Vi jobber daglig med å få tettere 
dialog med «alle» rundt oss 
også – alt fra egne produsenter 
til næringsaktører i samme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bransje. Vi jobber for samme 
sak, og det er å ta vare på, samt 
videreutvikle det trønderske 
landbruket. 
 
Er det fagområder hvor du 
måtte lære mye for å kunne 
gjøre jobben din? 

 
Hehe, ja – det er, og har vært 
min største utfordring. Jeg er 
faktisk så heldig at jeg har nå, 
og ansetter bare personer som 
er bedre enn meg på fag – og 
det er luksus. Men legger merke 
til at jeg må bli bedre på enkelte 
fag selv, skal jeg bidra enda 
sterkere innad i denne bransjen. 
Noe har jeg lært, men er milevis 
unna mine rådgivere.  
 
Der har sikkert bruker-
undersøkelser (medlemmer). 
Hvordan er stemningen der? 
Hva ser de om arbeidet til 
Tine rådgivning? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jo det stemmer, og vi har en del 
å jobbe med. Vi får ukentlig 
tilbakemeldinger fra produsenter 
– både positive og negative – 
heldigvis flest positive. Det 
negative handler vel for først og 
fremst om at våre rådgivere har 
en timepris, og det er ikke alle 
liker – da de for lenge siden var 
vant med en annen 
finansieringsmodell internt i 
TINE. Så vår største utfordring 
er vel å få inn budskapet – «se 
på oss som en innvestering, 
ikke en engangskostnad». Kort 
sagt, så skal TINE Rådgiving 
bidra til at våre eiere sitter igjen 
med best mulig økonomisk 
resultat på gården. 
Men det begynner virkelig å ta 
av nå, og vi er faktisk kommet 
dit at vi sliter med å dekke 
etterspørselen på enkelte 
fagområder. 
 
 
 
 
 

Tilbakeblikk etter to år som distriktssjef i Tine  

Distriktssjef Jørgen Langaunet på kontoret med en klar statement.  
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Har de spesifikke ønsker om 
hvilken tjenester dere skal 
tilby? 

 
Vi leverer rådgiving på «alle» 
fagfelt innenfor 
melkeproduksjon. (Økonomi, 
foring, bygg, avl, helse, 
melkekvalitet og 
bedriftsrådgivning). Våre 
produsenter er dyktige på fag 
selv, så vi må hele tiden 
oppdatere oss – skal vi være til 
nytte for produsenten. 
Vi får sjeldent tilbakemelding på 
noe de savner av fag, men vi 
jobber hele tiden for å sørge for 
at våre produsenter skal få den 
rådgivingen de trenger på 
gården. Det nyeste faget hos 
oss er LEAN – noe som blir 
utrolig nyttig i landbruket 
fremover. Vi har også lansert 
AgroSmart for våre produsenter 
– og dette kan de lese om på 
medlemssidene. 

 
Økologisk produksjon og salg 
av slike produkter øker - 
hvordan veileder dere 
medlemmene? 

 
Det er helt korrekt. Selv har vi 
egen rådgiver på feltet økologi, 
Ellen Syrstad- så hvordan vi 
veileder medlemmene må du 
nok ta med henne. Informasjon 
om økologisk drift får også de 
via medlemssidene i TINE. Alt 
av nyheter står der. Det kjøres 
også et prosjekt i fylket, med 
fokus på dette. 

 
Det snakkes mye om at 
politikken må legge til rette 
for at Norsk matproduksjon 
kan øke. Etter din mening, 
hvor står vi nå for tiden, og 
hva trenger vi i fremtiden? 

 
Vel, her har jeg nok for liten 
erfaring til å uttale meg. Det jeg 

vet er at vi blir flere og flere 
mennesker i Norge og i verden, 
så matproduksjonen kan ikke 
minke. Utrolig viktig å ta vare på 
de ressursene vi har igjen i 
Norge, da med tanke på god 
matjord. Tror også vi må gå 
grundigere til verks å se på 
hvordan ressurser brukes i dag. 
Kan også si at vi trenger den 
norske bonden, og vi trenger 
mange av dem. Skal gjøre alt 
jeg kan for markedsføre hvor 
moro det er å jobbe i denne 
bransjen, og ikke minst hvor 
viktig denne bransjen er for oss 
alle.  

 

 
Hvordan ser egentlig en 
"vanlig" dag i livet til 
distriktssjefen ut? 
 
Hehe, hva er en vanlig dag? Litt 
av grunnen til at jeg jobber i 
TINE, og i den jobben jeg gjør, 
er vel fordi at ingen dager er 
like. Jeg liker utfordringer, og 
jeg søker etter dem hele tiden. 
En vanlig arbeidsuke derimot, 
kan beskrives i stikkordsform. 
Personalansvar, budsjett-
oppfølging, medlemskontakt, 
næringskontakt, telefoner, 
reiser, møter, foredrag, 
prosjekter og lange arbeids-
dager.  
 
 
Takk Jørgen for intervjuet! 
 
Intervju: red. 
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«Ja, det er rart å tenke 
på at det nå til jul er 40 år 
siden jeg gikk ut fra det 
vi til daglig kalte for 
maskinkurset.» 
 
Dette sier John Volden som vi 
huker tak i en travel førjulstid. 
Han har sitt kontorsted i 
Skjetlein Grønt Kompetanse-
senter. 
 
Nå er det blitt mer vanlig at slike 
videregående skoler med 
naturbruksfag har mer praksis 
for elevene enn det var på 
1970- tallet. Både før og etter 
70-tallet var og er det mer 
praksis til elevene, fortsetter 
Volden. Derfor var maskinkurset 
og røkterkurset de mest 
praktiske kursene ved Skjetlein 
den gang.  Og det var nesten kø 
for å komme inn på dette 
populære maskinkurset. Det var 
kun plass til 8 elever ved hvert 
kurs. 
 
Høsten 1971 ble det som følge 
av den nye skoleplanen store 
forandringer når det gjaldt 
undervisninga i verkstedet. Den 
tradisjonelle opplæringa i smiing 
og snekkering falt bort. Fra nå 
ble det også slutt med 
verkstedøvingene på 
ettermiddagstid. Verkstedet 
kunne klargjøres for et nytt kurs, 
3 ½ mnd. Landbruks-
maskinkurs, som startet på 
nyåret i 1972. Formålet med 
maskinkurset var å sette 
elevene i stand til å klare de 
fleste småreparasjonene på 
traktor og maskiner, eller i det 
minste ta alt service- og 
vedlikeholdsarbeidet.  
 
På den måten kunne de store 
reparasjonene unngås.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut fra dette var kurset i første 
rekke tenkt for gårdbrukere og 
framtidige gårdbrukere. 
Agronomer ble derfor prioritert 
ved opptaket, som hele tida ble 
gjort av skolen.  
 
Vi vil vite mer om hvorfor Volden 
søkte seg til dette kurstilbudet? 
Skulle ikke du bli rådgiver i 
meierisamvirket sier vi 
spøkefullt. Det stemmer at jeg 
ble forespurt om jeg ville ha jobb 
som kontrollassistent som det 
het den gangen, mens jeg ennå 
var elev ved Skjetlein.  
 
Men hvis noen hadde sagt til 
meg i 1976 at låven med 
korntørka ville bli revet og at et 
nytt bygg vil komme opp, der jeg 
hadde arbeid som 
fôringsrådgiver i TINE – ja da 
ville jeg fått meg en god latter. 
Nei det var vel flere årsaker til at 
jeg søkte meg til maskinkurset 
fortsetter John.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da jeg gikk agronomkurset 
hadde jeg sett hvordan tidligere 
elever ved maskinkurset hadde 
plukket traktorer og motorer fra 
hverandre til det 
ugjenkjennelige. For så å sette 
det sammen igjen og det så 
spennende ut. Jeg var ikke så 
glad i bøker og lese teori, men 
hovedårsaken var at jeg ønsket 
å kjøpe meg gård og bli bonde. 
Derfor måtte jeg få all den 
praksis jeg kunne få på ulike 
områder.  
 
Hvordan trivdes du undrer vi. 
Jeg trivdes utmerket. Ja det 
skulle bare mangle. All mat fikk 
vi servert i matsalen og det var 
et helt spesielt miljø for en 
landbruksinteressert ungdom. 
På kveldstid var det tre av oss 
maskinkurselevene som laget 
oss biltilhenger. Den har jeg hatt 
svært mye nytte av og senest i 
dag var den en tur på E6 til og 
fra Trondheim. 
 
 

Landbruksmaskinkurs et populært kurstilbud – 

i 1976! 

Her står elev fra høsten 1976 John Volden utenfor verkstedbygningen 
og peker opp mot rommet hvor teoriundervisningen foregikk. Volden 
sier han er glad for at i hvert fall denne bygningen ble spart for riving, 
slik opprinnelige planer var. 
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Og ikke minst de ansatte som 
var svært imøtekommende. 
Som sagt var det hovedsakelig 
praksis der Kåre Skårsmoen var 
«smeden». Smedfaget var det 
mer eller mindre slutt på i 1976, 
men Skårsmoen lærte oss 
sveising, mest elektrisk 
sveising, men også sveising 
med gass. Jørgen Jensvold var 
lærer i redskapslære og 
kalkulasjon. Asbjørn Dahlum 
hadde hånd om maskin og 
motorlære med oss. Alle disse 
tre hadde tittelen 
håndsverklærer, som ble endret 
til faglærer like etter at jeg gikk 
ut Landbruksmaskinkurset. 
 
Kan du beskrive litt mer hva 
denne praksisen gikk ut på?  
Ja, det var som sagt en del 
praktiske øvelser i sveising. 
Innstilling og bruk av blant annet 
åkersprøyte, likedan med 
plogen. Men mye av tida gikk 
med til å plukke i fra hverandre 
delene og motoren på en 
traktor. Jeg husker jeg hadde 
med meg en gråtass Ferguson 
fra et gårdsbruk i hjembygda 
Ålen. Alle pakninger og lager  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
både i motor og hydraulikk ble 
skiftet blant annet og med god 
hjelp av Dahlum.  
 
Hvordan var det med det vi i 
dag kaller HMS – Helse Miljø 
og Sikkerhet?  
 
Jeg skal ikke si det var 
fraværende. Det begynte og bli 
en del snakk om sikkerhet eller 
vernearbeid som det ble kalt, 
kanskje spesielt for skogsyrket. 
En dag fikk vi besøk av den 
legendariske skikongen Harald 
Grønningen. I første økta tok 
han for seg vedlikehold av 
motorsag med filing av 
sagkjeden. I andre økta gikk det 
på sikkerhet og da hadde 
Grønningen tatt på seg 
vernebukse og vernesko, hjelm 
med visir og hele pakka. Jeg 
husker han sa at hvis vi skulle 
krysse en vaier ute i skogen, 
spesielt der flere var i aksjon 
med vinsjing av tømmerstokker, 
måtte vi bestandig trå på 
vaieren slik at vi ikke fikk 
vaieren i skrittet hvis den 
beveget seg.  Likeså ble det vist 
en film for alle elevene om 

sikkerhet i Landbruket. Der var 
en del stygge episoder 
rekonstruert, slik som fall i 
tomme tårnsiloer, lause 
arbeidsklær som tullet seg rundt 
utildekket kraftoverføringsaksel 
osv. Denne filmen gjorde sterkt 
inntrykk på oss alle.  
 
Er det spesielle episoder som 
du husker bedre enn andre?  
 
Ja det går på dette med HMS 
det også. Vinkelsliperen som vi 
brukte til å kappe stål, til blant 
annet ramma på biltilhengeren, 
hadde et verneskjold som ville 
løsne. En dag var det en 
medelev som skar seg ved 
håndleddet. Etter legebesøk 
gikk det bra og Skårsmoen dro 
til alle skruer og mutrer på 
vinkelsliperen. Men det gikk ikke 
bedre med Skårsmoen senere 
da han skulle hjelpe meg med å 
skjære av noe stål husker jeg. 
Plutselig hivde han fra seg 
vinkelsliperen og blodet rant. 
Det ble tur til sykehuset, men 
etter en stund kom Kåre 
Skårsmoen tilbake som lærer 
med sitt gode humør.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Asbjørn Dahlum (t.h.) underviser i teknikk. 
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Maskinkurset var på 
skoleplanene til 1996. Med to 
kurs pr. år med unntak av det 
siste året var det da avviklet 49 
kurs. 
 
 
Takk John for historiene om 
landbruksmaskinkurset ved 
Skjetlein! 
 
Intervju: red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.h. Slik kunne en Skjetlein-elev se 
ut i 1976 med 70-talls frisyre. Her 
er Skjetlein sin BM Volvo skur-
treske kjørt inn i en av maskin-
hallene. Ikke for overhaling denne 
gang, men for at håndverkslærer 
Jørgen Jensvold skulle gå 
gjennom med oss elever hva de 
enkelte delene på skurtreska het 
og hvilken funksjon de hadde.  
 

På dette rommet hadde vi teoriundervisningen. Nå 
er det spise- og hvilerom for ei håndverksgruppe av 
snekkere og malere ved Bygg – og eiendoms-
kontoret i Sør-Trøndelag Fylke, som har tilhold i 
bygget. John Volden har mange gode minner fra 
dette rommet, hvor han en og annen gang satt og 
såg ut over jordene på Leinstrand og drømte om å 
bli bonde en vakker dag.  

 
 

Elevene på Skjetlein var mange ganger invitert til 
landbrukets organisasjoner. Her er elever fra 
flere kurs invitert til fagdag på Felleskjøpet 
Trondheim. På disse dagene vanket det 
bestandig god mat og drikke. Ved bordet ser vi 
alle de tre håndverkslærerne på maskinkurset. 
Helt til venstre ser vi organisasjonssjef Bjørn 
Langvik som senere ble administrerende direktør 
i FK Tr.h. Ved hans side sitter Kåre Skårsmoen. 
Ved enden sitter Jørgen Jensvold og nærest på 
høyre side sitter Asbjørn Dahlum som senere ble 
rektor ved Egge v skole i Steinkjer. Dahlum 
startet en fotoklubb i denne tiden og derfor 
eksisterer det mange svart kvitt bilder fra den her 
tiden. Fotoklubben hadde eget rom i kjelleren på 
internatet, der de fremkalte og kopierte bilder.  
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#Skjetleinvgs#levendefag  
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Vinteren 1976/77 var jeg 
elev på 1-årig 
agronomkurs på 
Skjetlein jordbruksskole.   

 
Timingen kunne ikke ha vært 
bedre.  Vi kom til skolen rett 
etter Hitra-aksjonen, det 
historiske opptrappingsvedtaket 
i 75 og den påfølgende 
Stortingsmelding nr 14 «Om 
landbruket» som la grunnlaget 
for ny vekst og utvikling i 
landbruket landet over.  Ett av 
de konkrete resultatene var 
innføringen av avløser-
ordningene, både sykeavløsning 
og avløsning ved ferie og fritid.   
 
Dette ga grunnlag for mange 
nye jobber for de som ønsket å 
prøve seg eller satse på ei 
framtid i landbruket.  
Optimismen medførte ny giv på 
bygdene, tro på framtida, 
nydyrking, fjøsbygging og 
satsing i liten og stor skala.  
Skolen var «stappfull» av 
ungdommer.  Grunnkurs, to 
klasser med 1-årig 
agronomkurs, 1,5-års kurs i 
jordbruk, 1,5-års kurs i 
skogbruk, agroteknikerkurs og 
3-mndr maskinkurs både høst 
og vår.  Ei maurtue med 
vekstmiljø for læring, sosiale 
ferdigheter og livslange 
vennskap. Du vart sugd inn i 
livet og aktivitetene på skolen.  
Kort oppsummert:  «Vi koinn itj 
hatt eit likar skol'år». 
 
Snorre R og jeg delte hybel på 
internatet.  Vi kom begge rett fra 
førstegangstjeneste ved 
Brigaden i Nord-Norge, og 
hadde mange netter i telt under 
tøffe vinterhold bak oss.  
Følgelig brukte vi å ligge med 
åpent vindu.   
 
 

Dette hadde to av jentene på 
grunnkurset – Kari H og Siv S 
bitt seg merke i.  Selv om 
hybelen vår lå i 2. etg, greide 
jentene å levere et mesterkast 
som bragte en diger snøball i 
krum bane gjennom det åpne 
vinduet, tvers over rommet  og i 
murveggen rett over oss som for 
en gangs skyld lå og leste 
jordbunnslære med bar 
overkropp. Snofokket la seg 
over agronomspirene, men kun 
for et mikrosekund eller to.   Vi 
hørte latterkulene  utom veggen 
og hadde tegningen klar.  6 
byks senere hadde vi synderne i 
vår varetekt, og de fikk også en 
smakebit av snøens effekt på 
tynn og bar hud.  Fortsatt er vi 
gode venner! 
  
Agronomelevene delte på fôring 
og stell av kyllingene på 
småbruket i helgene.  Siste 
helga før julefreden senket seg 
over stall og stue, var det Kari S 
og jeg som hadde vakt.  Kari 
medbragte velsmakende 
julebakst fra moder'n på Kvål og 
jeg sørget for passende drikke 
for anledningen.  Vi mente oss 
alene på småbruket, og dekket 
opp til en hyggelig 
førjulsmarkering etter at 
fjærkreet hadde fått sitt stell.  
Plutselig hørte vi at det gikk i 
fjøsdøra og knirket i trappa opp 
til kyllinghuset der vi satt med 
smultringer og akevitt.  For sent 
å rydde bort noe som helst – 
løpet var kjørt.  Sjølsagt var det 
læreren/røkteren som kom.  Vi 
la oss flate, som Erna Solberg 
sier. Nok en gang takker vi for 
tilgivelsens time.  Og et godt 
juleminne ble det. 
 
To år etterpå feiret jeg jul i 
fredens tjeneste i Ebel es Saqi i 
Syd-Libanon.  Kontrastene til 
førjuls-markeringa på Skjetlein  
 
 

kunne ikke ha vært større.  
Tjenesten bragte oss tett innpå 
borgerkrigens død og 
lemlestelser og framtidsløsheten 
i trangbodde flyktningeleirer.  Vi  
 
bodde i et område med 
sønderskutte landsbyer, omgitt 
av minefelt, piggtråd og 
eksplosiver.  Budskapet om fred 
– som englene sang om for 
gjeterne på Betlehems 
beitemarker – virket fjernt.   
Juleaften samlet vi oss til 
julegudstjenestene i en av 
skadeskutte kirkene i landsbyen 
sammen med de sivile som 
hadde våget seg tilbake igjen.  
Det var en beveget stund da 
150 norske FN-soldater reiste 
seg og sang «Deilig er jorden» 
mens tankene gikk til 
heimhaugan i Norge.  Slike 
minner blekner ikke. 
 
I kveld har vi overvært nok en 
vakker julekonsert i Jøssund 
kirke.  Sang- og musikklivet 
blomstrer i bygda vår.  Tankene 
har lett for å vandre mens vi 
synger om fred over jorden.  
Nyhetsbildet preges av 
vedvarende konflikter og store 
flyktningestrømmer.  Samtidig 
ser vi heldigvis lyspunkter:  
Enighet om fredsavtale i 
Columbia etter 50 år med 
stridigheter.  Ofringa etter 
julekonserten i kveld gikk til barn 
i Syria under mottoet:  «En 
dråpe i havet».  Vi kan ikke 
hjelpe alle, men alle kan bringe 
lyspunkt og glede inn i teltet 
eller det som er igjen av heimen 
til noen.   
Ja, sånn kan en sitte og 
filosofere i ei hektisk førjulstid.  
Jeg håper julefreden senker seg 
over tun og torg og ønsker dere 
alle ei riktig god jul og et fredfullt 
nytt år både heime og ute. 
 
Bernt Jørgen Strande 

Agronomlagets julehilsen 
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Vi Skjetleinagronomer 
har fått med oss en god 
balast i livet gjennom 
kunnskapen vi ble gitt 
om naturbruk  og mat-
produksjon.    
 
Mange av oss har hatt direkte 
nytte av kunnskapen vi fikk i 
yrkene vi gikk inn i, men sånn 
ble det ikke for alle.    Som 
ansatt i Coop og nå på 
Stortinget kan jeg vel ikke si 
yrkesutdannelsen fra Skjetlein 
blir brukt i det daglige, men 
kunnskap om mat og natur 
kommer daglig til nytte også i 
mitt arbeid. 
 
Jeg skulle ønske mange flere av 
mine politikerkollegaer hadde litt 
mer kjennskap til 
forutsetningene som må være til 
stede for at vi skal få 
kvalitetsmat på bordet og for å 
holde naturen i hevd.  Jeg blir litt 
oppgitt noen ganger når prisen 
på mat løsrives fullstendig fra 
kostnadene ved å produsere 
den og når skog blir omtalt som 
fredningsobjekt mer enn som  
virke for gode klimaløsninger. 
 
Jeg regner med at alle har fulgt 
med i høstens budsjettdrama på 
Stortinget. Klimakampen mellom 
Fremskrittspartiet på den ene 
siden og Venstre på den andre 
siden ble litt parodisk, synes 
jeg.  Spørsmålet om noen øre i 
tillegg på bensin og dieselprisen 
ble stridsspørsmålet, mens de 
langsiktige tiltakene for å utvikle 
alternative energi former fikk 
liten oppmerksomhet.  Men til 
slutt ble det enighet,  og  i 
konklusjonen ligger det også en 
erkjennelse av at skogen er en 
del av klimaløsningen .   Det er 
bra synes jeg og Senterpartiet. 
 
 

9. desember la Landbruks- og 
matdepartementet fram sin 
melding om en framtidsrettet 
jordbruksproduksjon.  Jeg har 
ikke rukket å gå lese meldingen, 
men registrerer at 
landbruksministeren i sin 
kommentar sier at bøndene må 
tilpasse seg sterkere 
konkurranse.  Jordbruket må 
levere det forbrukeren etterspør 
og tilpasse seg et stedig mer 
krevende internasjonalt marked, 
sier han.  Jeg tror den norske 
bonden godt vet hva 
konkurranse er. 
 
Livet i landbruket er kontinuerlig 
preget av effektivisering og 
omstilling.  Det er bonden vant 
til, men vi har heldigvis hatt en 
norsk landbrukspolitikk som har 
lagt til rette for norsk 
matproduksjon for et norsk 
marked.  Om jordbruksmeldinga 
legger opp til at vi skal 
konkurrere i et internasjonalt 
marked, blir det en annen sak.  
Kjøttproduksjonen i Rennebu 
kan aldri konkurrere på pris mot 
kjøttproduksjonen i Argentina.  
Kornproduksjonen på Melhus 
kan heller ikke konkurrere mot 
kornproduksjonen i Canada.  Til 
det er de naturgitt 
forutsetningene alt for ulike.  Det 
vet agronomen, men vet 
landbruksministeren det?  
 
Jeg ser fram til å reise hjem til 
julefeiring i Holtålen.  Der er det 
små forhold, men vi har et 
levende bygdesamfunn hvor folk 
gjerne vil bo og arbeide også i 
framtida.  Jeg tror på framtida til 
de mange små 
bygdesamfunnene her i landet, 
men fra tid til annen blir jeg litt 
pessimist.   
 
Det går en sentraliseringsbølge 
over landet som skyves 
framover av regjering og 
stortingsflertall.  

Kommunereform, regionreform,  
politireform, helsereform, 
skattekontorreform – ja, dere 
kjenner begrepene.   Alt må bli 
større for å bli mer effektivt, 
heter det.  Det tror jeg ingen ting 
på.   
 
Holtålen og mange andre små 
kommuner har vel så gode 
omsorgstjenester, skoletilbud og 
kulturtilbud som de store 
bykommunene.   Min fremste 
oppgave som politiker framover 
blir å kjempe mot 
sentraliseringskreftene.   
 
Derfor er jeg glad jeg nå har 
mulighet for en periode til på 
Stortinget etter valget i 2017, 
hvis velgerne vil det slik.  Den 
skal jeg bruke i beste Skjetlein-
ånd; slåss for bygdesamfunnet, 
bærekraftig naturforvaltning og 
kortreist mat fra gardsbruk over 
hele landet. 
 
God jul! 
 

 
 
 
Heidi Greni 
Representant Stortinget  

 
 
 
 
 
 
 
 

God jul fra Heidi Greni 
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