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Skjetlein videregående skole og 
Grønt kompetansesenter har i 
samarbeid med SINTEF, NTNU, 
NIBIO, Aalto University (Finland), 
GGE, Felleskjøpet og Norsk 
Landbruksrådgivning Trøndelag søkt 
Forskningsrådet om midler til et 4-
årig prosjekt. 
 
Prosjektet har tittelen 
"Understanding the Dynamics of 
biochar/compost mixture to obtain a 
viable alternative for soil fertilizer 
within the concept of circular 
economy." 
 
Skjetlein skal være arena for selve 
forskningen og kompostreaktoren, 
som ble innkjøpt etter bevilgning fra 
Fylkestinget i fjor høst, skal benyttes. 
Uttestingen omhandler blant annet 
bruk av biokull i ulike komposter. 
 
Partnere har hatt to møter som 
skolen har koordinert. Det første 
møte fant sted i april – og der var 
skolens mål å presentere en idé til 
forskere fra NTNU og SINTEF. 
Resultatet var over all forventning – 
alle var enige om at det ligger et 
potensial i prosjektidéen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For forskningsinstitusjonene er det 
viktig at prosjektet passer inn i 
satsningsområdet av NLR som lyser 
ut forskningsmidlene. En forsker fra 
NTNU og en fra SINTEF satt igjen 
etter møtet og diskuterte en pre-
søknad.  
 
Møtet nummer to fant sted 7. juni, og 
denne gangen var en forsker, og en 
professor ved Aalto University, fysisk 
med på møtet. 
 
Felleskjøpet er også meget 
interessert i å bruke reaktoren i sin 
forskning. De var representert med 
konserndirektøren. 
 
Resultatet av møtet var at partnere 
skulle skrive en ny søknad til temaet 
«Research on utilisation and 
processing of bio-based residual raw 
materials». 
 
Midlene som lyses ut er fra 
«BIONÆR, HAVBRUK2, MARIN-
FORSK, BIOTEK2021 og 
ENERGIX».  
 
Red. 
 
 
 

Sirkulærøkonomi – nytt 

forskningsprosjekt 
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Skjetlein videregående skoles 
primæroppgave er å gi alle 
elever god opplæring, slik at 
hver enkelt elev opplever 
mestring og læringsglede. 
Som dere ser av bladets 
innhold, har skolen en stor 
bredde av aktiviteter for på 
best mulig måte å kunne 
ivareta hele mangfoldet av 
elever. Dette er en viktig 
samfunnsutviklerrolle 
Skjetlein vgs deler med alle 
andre videregående skoler. 
Samtidig skal Skjetlein 
videregående skole gjennom 
rollen som Grønt kompetanse-
senter også ivareta ansvaret 
for etablering av kompetanse- 
og utviklingsmiljø for grønne 
næringer.  
 
Skolens pedagogiske prinsipp 
som virkeliggjøres gjennom 
slagordet «Levende fag» 
kobler disse rollene sammen. 
Elevene får innblikk i 
innovative prosesser som 
involverer skolen, nærings-
aktører og anerkjente FOU 
miljø i arbeidet med å utvikle 
et enda mer bærekraftig 
landbruk og nye grønne 
næringer. Dette får skolen til 
gjennom samarbeid med 
mange forskjellige typer 
aktører. Noen av dem får dere 
høre om i denne utgaven av 
Skjetlein-bladet.  
 
Ved at elevene får være så tett 
på virkelige utviklings-
prosjekter, håper vi at skolen 
vekker nysgjerrighet, 
utforskertrang og skaper 
lærelyst som vil gi 
ungdommene engasjement, 
mot og vilje til bli viktige 
bidragsytere til en mer 
bærekraftig samfunns-
utvikling. 
 
Riktig god sommer! 

 
Helen Pedersen 

Mulig verdikjede i forskningsprosjektet        Kilde. R. Tschentscher SINTEF 
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Årets melkeoppgjør fra 
TINE plasserte Skjetlein 
videregående på lista 
over buskapene med 
landets mest produktive 
melkekyr!  
 
Skolen hadde et 
gjennomsnittsresultat på 10773 
kg EKM/ku, noe som gir 
Skjetlein videregående skole en 
plass på lista over buskapene 
med landets mest produktive 
melkekyr! (EKM = 
Energikorrigert melk). Den nye 
rekorden vart feira i kantina, 
med kake og diplom fra 
Felleskjøpet ved Bernt Eggan. 
Agronomelevene og fjøsfolket 
var inviterte gjester. 
 
Hvordan kan våre økologiske 
kyr produsere så store mengder 
melk i løpet av et år? Det starter 
sjølsagt med godt 
kalveoppdrett! Kalvene våre får 
melk tre ganger pr dag, morgen, 
middag og kveld. De siste to åra 
har vi hatt en melketaxi som 
sørger for at melka 
pasteuriseres før fôring. Den 
fylles automatisk med melk fra 
utvalgte kyr. Melka holder nå 
stabil temperatur fra fôring til 
fôring, og taxien sørger også for 
at samme mengde deles ut hver 
gang. I tillegg får de sjølsagt 
grovfôr og kraftfôr helt fra 
starten. Natura Drøv og godt 
høy er bra for kalvemagen de 
første ukene og månedene! 
 
Med denne fôringa har vi lyktes i 
å få fram store og livskraftige 
kviger, som kalver ved ca. 2 års 
alder. Kyrne fôres med 
egenprodusert grassurfôr, vi 
legger både 1. og 2.slått i 
tårnsiloene våre. Graset slås 
ved begynnende skyting, i 2016 
starta vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
førsteslåtten ca 15.juni. Litt av 
førsteslåtten ble også lagt i 
rundball. Graset fortørkes før 
det finsnittes og tilsettes Ensil1. 
Vi har også rundballer av 
grønnfôrblanding (erter, vikker 
og havre), som høstes i juli. 
Grønnfôret fortørkes, før det 
legges i ball. Vi bruker Ensil1 
som ensileringsmiddel i 
rundballene også. 
Gjennom vinteren fôres kyrne 
med både grassurfôr og 
grønnfôr. Vi bruker rundballriver 
for å snitte opp grønnfôret, før vi 
fyller TKS Feedhopperen med 
annakvart hiv av rundball og 
silo. I år hadde vi grønnfôr ut 
mars, og satser på å kunne fôre 
med det enda lenger neste 
vinter. 
Kyrne våre fôres etter det som 
kalles planlagt avdrått, og siden 
vi driver økologisk er 
kraftfôrvalget ganske enkelt, det 
går i Natura Drøv 19. 
Grovfôranalyse av grassurfôret 
viser et tørrstoffinnhold på 
34,1%, og energiinnhold på 6,42 
MJ/kg tørrstoff (det tilsvarer ca. 
0,9FEm/kgTS). I følge TINEs 
årsrapport eter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kyrne våre i gjennomsnitt 80MJ 
grovfôr pr ku pr dag (Dette 
utgjør ca. 11FEm i snitt, i 
praksis mellom 35 og 60 kg 
surfôr/ku/dag). Et så stort 
grovfôropptak krever fri tilgang 
hele døgnet, noe som sikres 
ved at vår TKS fôrvogn går 9-10 
ganger pr døgn. Melkekyrne får 
litt av kraftfôret sammen med 
grovfôret. (Ved driftsstopp blir 
det mye arbeid for de elevene 
som er så heldige å ha fjøshelg 
akkurat da – sånt skjer som alle 
vet alltid i helgene…) Kraftfôr får 
de også i melkeroboten, opp til 
13kg/dag for de høystytende 
kyrne (og opp til 12kg/dag for 
førstegangskalvere med høy 
ytelse).Vi leverte elitemelk hele 
året, med 3,96% fett og 3,2% 
protein.  
KONKLUSJON: Friske NRF-kyr 
som har fri tilgang til grovfôr av 
god kvalitet, og kraftfôrmengde 
tilpassa deres ytelse, i tillegg til 
godt stell av ansatte og elever, 
gir mye og god økologisk melk! 
Ulempen med det gode 
resultatet var en meieri-
leveranse på 367214 liter melk, 
noe som var «litt» over kvoten 
 
Ingrid Ellen Resell 

Ny rekord i fjøset 

Torgrim Daling gratulerer teamet sitt for godt arbeid! F.v. Torgrim Daling, 
Bernt Eggan, Arild Danielsen, Kristoffer Krokstad 
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Årsmøtet vart i år 
arrangert på Nye Voss 
Vidaregåande Skule, 3.-
5. mai. Det var oppmøte 
onsdag kveld, og i 
nydeleg vårver vart vi 
som kom med fly frå 
nord og sør skyssa i 
minibuss frå Flesland til 
Voss vandrarheim 
 
Torsdag morgon starta med at 
rektor ved skulen orienterte oss 
om skuleutbygginga på Voss, 
som skal føre fram til at det som 
i utgangspunktet var 6 
vidaregåande skular, no skal 
samlast i to: Voss Vidaregåande 
Skule og Voss Gymnas, med ei 
kostnadsramme på ein milliard 
NOK! Nye Voss vidaregåande 
skule er bygd «på tomta» til det 
som var Voss jordbruksskule, 
og alle dei gamle bygga vart 
enten rivne eller brent for å gje 
plass til den nye skulen. Skulen 
vart åpna ved skulestart i haust, 
og skal no vera det regionale 
tilbodet innan yrkesfag.  
 
Dei har plass til 400 elevar, med 
desse studietilboda: Bygg- og 
anleggsteknikk, elektrofag, 
naturbruk, restaurant- og 
matfag, teknikk og industriell 
produksjon samt ei stor og 
velutstyrt avdeling for tilrettelagt 
opplæring. Skulen er utstyrt 
med nye og flotte verkstader og 
kjøkken for dei ulike 
studietilboda. På Vg1 naturbruk 
har dei tre studietilbod: 
Landbruk, hest og villmark. 
Villmarkslinja er nok den mest 
populære, med blant anna 
rafting, jakt og fiske og 
brevandring på timeplanen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På landbrukssida har dei eit 
ganske nytt lausdriftsfjøs med 
25 liggebåsar og DeLaval 
mjølkerobot, samt fjøs for sau, 
gris og høner. Hest er også eit 
satsingsområde på Voss, og dei 
har en heilt ny og flott stall med 
plass til 18 hestar. Ridehall, 
køyrebane og skrittemaskin for 
6 hestar er noko av det dei kan 
by på. Nytt av året er tilbodet 
Ekstrem hest, som er retta mot 
opplevingar med hest sommar 
og vinter.  
 
Årsmøtet vart halde etter rektors 
informasjon, torsdag 
føremiddag. Det vart ingen store 
endringar, sidan alle tillitsvalde 
tok attval.  
Etter omvisning og lunsj på 
skulen, var det tid for 
gardsbesøk. Vi var innom to 
store mjølkebruk, eit 
lausdriftsfjøs for ca 50 NRF-kyr, 
Auro, der dei som attåtnæring  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
produserte «Vossapoto» - eigen 
merkevarepotet som dei sel 
direkte til butikkar på Voss.  
 
Det andre bruket, Nedre Lid, 
hadde ei besetning på 100 
Jerseykyr, som vart mjølka i 
fiskebeinsstall med 8 
mjølkemaskiner på kvar side. 
Siste innslag for dagen var eit 
besøk på Voss Fellesbryggeri, 
der dei var rause med 
smaksprøvar av godt øl! 

 
Kveldens middag vart servert på 
Voss Active, ei bedrift som driv 
ganske stort med turisme innan 
klatring, juvvandring, fiske og 
rafting. Dei har og eit tett 
samarbeid med Villmarkslinja 
ved Voss vidaregåande skule 
gjennom året, og mykje av 
undervisninga går føre seg med 
utstyr og båtar herifrå.  
 
 

Årsmøte i naturbruksskolenes forening 

Inngangspartiet til nye Voss videregående skole. 
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Fredag morgon starta vi med eit 
besøk på Finnegarden, ein 
økologisk grønsaksprodusent 
som har bygd om den gamle 
låven på garden med store 
glasvegger mot Vangsvatnet. 
Inne på låven har dei plassert to 
drivhus, der dei driv fram salat 
og andre grønsaker før 
utplanting om våren. Om 
sommaren produserer dei 
grønsaker på friland. Dei leverer 
økologiske grønsaker både til 
Vandrarheimen, fleire hotell i 
Bergensområdet, og private 
som har abbonement. For å 
halde butikken i gang, må dei 
importere ein del gjennom 
vinteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siste post på programmet før 
heimreisa på fredag, var 
informasjon om ny 
tilbodsstruktur innan 
Naturbruksutdanninga. Arvid 
Eikeland frå Fagleg råd for 
naturbruk orienterte om arbeidet 
som er gjort, og forsøk med 
alternative utdanningsløp som 
er i gang i nokre 
fylkeskommunar. Aktuelle 
endringer som gjeld Heste- og 
hovslagerutdanninga og 
Anleggsgartnerutdanninga er 
allereie presentert i ei høyring 
frå Utdanningsdirektoratet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For dei som har interesse av å 
finne ut meir om dette, viser vi til 
«Utviklingsredegjørelse fra 
faglig råd for naturbruk»:  
 
https://www.udir.no/globalassets
/filer/samlesider/fagopplaring/tilb
udsstruktur/faglig-rad-for-
naturbruk.pdf  
 
Og her finn de høyringa som 
ligg ute no: 
 
https://www.udir.no/om-
udir/hoyringar/#131  
 

 
Ingrid Ellen Resell 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finnegården – en økologisk grønnsaksprodusent 

 
 

Nytt lausdriftsfjøs med 25 
liggebåsar og DeLaval 
mjølkerobot, samt fjøs for 
sau, gris og høner. 

 
 

https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/tilbudsstruktur/faglig-rad-for-naturbruk.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/tilbudsstruktur/faglig-rad-for-naturbruk.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/tilbudsstruktur/faglig-rad-for-naturbruk.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/fagopplaring/tilbudsstruktur/faglig-rad-for-naturbruk.pdf
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#131
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Svein Gåsvatn trer inn i 
pensjonistenes rekker. 
Vi har som vanlig noen 
spørsmål til den som 
slutter. 
 
Svein J., hvor lenge har du 
vært på Skjetlein vgs? 

 

I alt, både som elev og ansatt 
blir det over en mannsalder. Jeg 
var elev ved agroteknikerkurset 
ved skolen i 1973/74 og har 
vært ansatt i to perioder. Første 
gangen jeg kom hit som ansatt 
var høsten 1982. 
 
Hvor har du jobbet før du fikk 
jobben ved Skjetlein vgs? 

 

Etter endt utdanning ved NLH i 
1981 fikk jeg jobb i et firma som 
markedsførte bygninger og 
utstyr til landbruket.  Dette var 
noen år etter det såkalte 
opptrappingsvedtaket og som 
førte med seg stor aktivitet med 
nybygging og investeringer.  
Overproduksjon og kvotebe-
grensninger satte bremsene på 
og når sjansen til å prøve 
læreryrket kom, så grep jeg den. 

 

Hvordan kom du til Skjetlein? 
 

Etter å ha jobbet 2 år som lærer 
hadde jeg lyst til å prøve noe 
annet. Jeg fikk jobb i det som i 
dag kalles Landbruks-
rådgivningen, tidligere 
Forsøksringen. I nærmere 4 år 
jobbet jeg i Orklaringen. Det var 
interessant og trivelig arbeid, 
ulempen var at det var litt for 
lang arbeidsreise. Så når 
muligheten til å begynne som 
lærer igjen ved Skjetlein 
landbruksskole kom ved 
årsskiftet 1988/89, så grep jeg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den. En ansatt hadde tydeligvis 
funnet ut at tilværelsen kunne 
være bedre uten klasserom, 
elever og prøver og avsluttet 
lærerkarrieren midt i skoleåret. 
 
Hva var dine arbeidsoppgaver 
- fag og klasser? 

 

Det har variert mye opp 
gjennom årene. Hoved-
arbeidsfeltet har vært innafor 
økonomi og tekniske fag.  I 
starten omfattet dette både 
regnskapslære og 
landbruksøkonomi, samt 
bygningslære og maskinlære. 
Fagene hadde en mer naturlig 
oppdeling tidligere. Nå er alt 
samla i to store programfag for 
hvert trinn.  Ellers så har det 
gått både i klasseroms-
undervisning og øvinger, 
spesielt innen landbruksteknikk.  
En periode samarbeidet vi med 
en kjøreskole slik at elevene fikk 
ta traktorsertifikat i løpet av 
skoleåret.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det medførte mange turer til 
Heimdal sentrum, elevene måtte 
jo lære seg å kjøre i lysregulerte 
vegkryss må vite!  I tillegg til å 
være kontaktlærer år om annet, 
så har jeg de siste 10-12 åra 
også vært tillitsvalgt for 
Naturviterne.  

 

Hvordan har jobben forandret 
seg med tiden? 
 
Vi som slutter i jobben nå, er de 
siste som begynte på 80-tallet 
og var en del av miljøet på det 
gamle personalrommet. Den 
gangen var det nesten 100% 
menn og antall ansatte var vel 
under halvparten av hva det er i 
dag. Hver fredag var det satt av 
tid til prøver i ulike fag, og da 
måtte vi innom kontoret med 
oppgaven slik at stensilmaskina 
fikk kjørt seg. Unge i dag vil 
sikkert si at dette høres ut til å 
være steinalderteknologi, og til 
en viss grad kan en jo gi dem 
rett i det. Men vi brukte papir da.  
I dag trenger en jo strengt tatt 
ikke bruke det heller.   
 

Svein  J. gir stafettpinnen videre 

Svein veileder en agronomelev i forberedelsen til praktisk eksamen 2017 
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Om det er bra eller ikke, det får 
framtida vise.  Å være oppkoblet 
og på nett hele tiden er nok ikke 
ensbetydende med at 
læringsutbyttet alltid er på topp. 
Men det kan jo være at elevene 
lærer andre ting enn det som 
står i læreplanene. 
 
En stor forandring er at 
læreryrket er blitt mer 
byråkratisk. Det er så mye som 
skal dokumenteres, e-poster 
skal leses/skrives/besvares og 
møter skal avvikles.   
 
Det virker som denne karusellen 
snurrer bare fortere og fortere, 
så sånn sett er det litt godt å 
hoppe av nå før sentrifugal-
kraften tar helt over. 
 
  
Hva likte du best?  
 
Jeg har alltid likt det faglige 
innholdet i naturbruks-
utdanninga godt, og dette 
kommer jo best til uttrykk  
gjennom agronomkurset. Da er 
elevene vanligvis blitt mer 
modne og de har forhåpentligvis 
valgt den retningen  
pga. en grunnleggende 
interesse for å drive med 
landbruk. Når det gjelder f.eks. 
økonomifaget, så er det slik  
at økende alder fram mot 20 
teller positivt, elevene kunne 
gjerne vært enda eldre. Aller 
best er det når du blir utfordret 
av flinke elever på dine egne 
grenser.  Det er et privilegium å 
bidra der kunnskapstørsten  
er stor, du får liksom ikke 
samme motivasjonen ut av å 
«tvangsfore» litt skoletrøtte 
elever. 
 
Ellers så er kanskje matematikk 
det faget som er aller greiest å 
undervise i.  Her er det i detalj  

avklart hva elevene skal lære, 
og lærestoffet forandrer seg lite 
fra år til år.   
 
Hva var dine største 
utfordringene, skole og 
undervisning? 
 
Det kan variere litt over tid.  Noe 
som jeg ikke kommer til å savne 
er at noen elever gjerne skal ha  
ting på sin egen måte og må 
lage en diskusjon om en 
bagatell. Men det er vel dette 
som kalles elevdemokrati.   
Ellers kan det være utfordrende 
å holde seg faglig oppdatert på 
den teknologiske utviklingen i 
landbruket. 
 
Hvordan mener du fremtidens 
naturbruks-utdanning vil se 
ut? 
 
Det er vanskelig å hva som vil 
komme av reformer og 
forandringer i framtida. Jeg tror 
at arbeidslivserfaring og 
landbrukspraksis er viktig, ikke 
minst for de som skal 
videreutdanne seg og kanskje ta 
en master.  Det blir spennende 
å se på erfaringene som  
nå gjøres med 2+2 løp, også for 
agronom.  
 
Fagskoletilbud som er mer 
spesialisert i etterkant kan være 
et godt supplement for å bli 
gode driftsledere og bønder. 
 
Har du en spesiell historie fra 
din yrkeskarriere du vil/kan 
dele med oss? 
 
Det må være en historie fra det 
året den såkalte firerbanden var 
elever. Skal ikke nevne navn, 
men dette var ikke en slem 
bande, de hang bare mye 
sammen. En gang leverte en av 
dem en besvarelse med 
følgende påskrift: «Errare 
humanum est»  

Dette var en meget flink elev, 
men jeg klarte likevel ikke å dy 
meg når jeg kommenterte 
prøven: «Sed perseverare 
diabolicum» 
 
Hvordan føles det – like før du 
slutter å være lærer på 
Skjetlein? 
 
Takk, utmerket! 
 
Hva er dine planer? Har du 
noen drømmer? 
 
Jeg har sagt til noen elever at 
jeg skal skrive et postkort fra 
sydhavsparadiset hvor jeg skal 
sitte å nyte min iskalde 
fruktdrink mens jeg ser inn i 
solnedgangen, samtidig som jeg 
kjenne etter om jeg savner  
skolen og elevene så mye at jeg 
må dra hjem med første fly. 
 
Andre planer får jeg holde for 
meg selv, det kan bli litt for 
forpliktende om man går ut med 
for store planer. 
 
 
Takk Svein for intervjuet. Red. 
 
 

 
 

 
 
 

En ung og kunnskapsrik lærer, 
Svein Jostein Gåsvatn i 1991 
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På forespørsel fra 
redaktøren av Skjetlein-
bladet om et innlegg i 
forbindelse med at jeg 
nå slutter som lærer, vil 
jeg komme med noen 
tanker og betraktninger 
etter 27 års virke her på 
skolen. 
 
Jeg ble tilsatt som lærer på 
Skjetlein 1.august 1991. Før 
den tid var jeg tilsatt ved Orkdal 
vidaregåande skole, der jeg 
stort sett underviste på 
studieretning for handels- og 
kontorfag. 
 
På Skjetlein hadde man behov 
for en engelsklærer, da skolen 
fra høsten 1991 skulle opprette 
et tilbud som førte fram til 
studiekompetanse for elever 
som ønsket det. Disse elevene 
gikk ferdig de to første årene på 
Skjetlein, og tok siste året på 
Melhus videregående skole. 
 
Det var en stor overgang å 
komme fra en skole med 800 
elever, slik Orkdal hadde først 
på nittitallet, til «lille» Skjetlein. 
Den akademiske tonen og de 
abstrakte ord og vendinger ble 
byttet ut med samtaler om fjøs, 
stall, avdrått og «markens 
grøde».  
 
Noen av elevene hadde 
studiekompetanse fra før, og 
deres mål var enten å skaffe 
seg agronompraksis før de 
overtok heimgården, eller de 
måtte ta et år på Skjetlein for å 
få nok praksis til å kunne 
komme inn på landbruks-
høyskolen på Ås.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste elevene kom imidlertid 
rett fra ungdomsskolen, og 
skulle gå to år på land-
bruksskolen for å bli agronom. 
 
Med undervisningskompetanse i 
norsk, engelsk og historie, kom 
jeg naturlig nok i kontakt med de 
fleste av de 170 elevene på 
skolen. I større grad enn i dag 
kom søkerne fra bygdene i Sør-
Trøndelag, og var oppvokst på 
gårdsbruk med jord, skog og 
landbruksmaskiner. Siden jeg 
også har landbruksbakgrunn, og 
sammen med kona mi driver 
slektsgården på Viggja, følte jeg 
at jeg fikk god kontakt med 
elevene, og vi hadde mye felles 
å snakke om, også utenom 
timene. 
 
Å undervise i allmennfag på 
yrkesfaglig studieretning kan by 
på utfordringer.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange elever sier at de «ikke 
har kommet til Skjetlein for å ha 
norsk og engelsk», og for disse 
kan det fortone seg ganske 
trøstesløst å skulle fortsette 
med fag der man heller ikke 
lyktes på ungdomsskolen. Alle 
håper å få gode karakterer, men 
det er ikke alltid at resultatet blir 
slik man hadde ønsket. Jeg 
husker spesielt en episode i 
etterkant av at klassen hadde 
fått tilbake en engelskprøve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noen tanker på tampen av et yrkesliv 

Henrik på sin arbeidsplass på rommet med filologene.  
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Ei av jentene var svært 
misfornøyd med karakteren hun 
hadde fått, og kom med 
følgende høylytte utbrudd; «Ka 
f… hoill du på med lærer – kain 
du ittj å gi gode karaktera»?  
 
Joda, jeg har nok enkelte 
ganger i løpet av disse årene 
lurt på hva jeg «har holdt på 
med», men det er viktig å 
presisere at solskinnsdagene 
langt har oversteget antallet 
gråværsdager. Møtet med 
elevene i klasserommet har gitt 
meg både inspirasjon og 
arbeidsglede, og ikke noe kan 
måle seg med å føle at elevene 
tilegner seg kunnskaper og 
ferdigheter, og at modenhets-
nivået deres øker. 
 
Skjetlein har vært en god 
arbeidsplass for meg, mye 
takket være gode kollegaer og 
en administrasjon som har 
fungert utmerket. Jeg vil takke 
hver og en for godt samarbeid 
og mye praktisk hjelp med bl.a. 
prøvelaging, pc-trøbbel og valg 
av lærestoff. Kari og Bjørg Toril 
har alltid stilt opp når det har 
vært behov for det, og jeg vil 
spesielt takke dem for godt 
samarbeid og mange gode 
samtaler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellers har det vært til stor 
inspirasjon med alle de unge 
lærerne som har «invadert» 
arbeidsrommet de senere 
årene. Jeg har registrert at det 
er bunnsolide folk som overtar i 
klasserommet når jeg nå sier 
takk for meg. 
 
Til slutt vil jeg sende en hilsen til 
alle elever jeg har hatt i 
klasserommet, og blitt kjent 
med, i løpet av årene på 
Skjetlein. Uten dere hadde det 
vært tamt å være lærer. 
 
Takk for meg. 
 
Henrik Stene Aune 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Henrik i 1992 

 
 

Henrik som parkeringsvakt – julegård 2014 
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Rett etter påske dro 
anleggsgartnerklassen 
til København.  
 
Sammen med Marian 
Roodenburg, Nina Pevik og 
undertegnede skulle klassen se 
på hva storbyen i vårt naboland 
hadde å by på i forhold til 
anleggsgartnerløsninger, 
beplantninger og parker. 

 
Tidlig på tirsdags morgen dro vi 
med minibuss nedover 
Østerdalen retning Oslo. Med 
en trøtt og rolig elevgruppe gikk 
turen raskt ned mot Elverum og 
Elgstua. Med et par timer til 
gode fram mot avgang for 
danskebåten, dro vi på en runde 
rundt på sjøsiden av Oslo. 
 
Vi fikk også med oss en tur på 
Operaen i Oslo, litt skuffende er 
det å se på den italienske hvite 
marmoren som gulner slik at det 
blir et mer gulbrunt utseende på 
steinen. Uansett er det en flott 
opplevelse å se Oslo havn fra 
Operataket.  
 
Vi kom oss etter hvert over på 
Danskebåten, og utseilingen fra 
Oslo gjennom Drøbaksundet og 
videre ut var et flott syn i det 
gode vårværet. Elevene ble noe 
raskere ferdig med dette synet 
og dro på oppdagelsesferd i den 
romslige ferja. Skittles og Cola 
ble raskt hovedføde for noen. 
Etter en god middagsbuffet på 
restauranten ble det raskt natt 
og klargjøring til å oppleve 
København, Danmarks hoved-
stad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en times spasertur fra 
ferjeleiet til Bykjernen i 
København. Fire timer tok det 
for oss å forserer denne 
strekningen, for her er det 
overflod av inntrykk for en 
anleggsgartner. Blomstrende 
trær, busker og 
sommerblomster. Vi tok en 
stopp ve den lille havfrue som 
for mange er obligatorisk ved 
Københavnsbesøk. Vi dro også 
innom Amalienborg Slott, 
kongefamiliens vinterresidens., 
som er en av dansk arkitekturs 
viktigste bygninger. Her kom vi 
akkurat tidsnok til å overvære 
vaktskifte, som alltid er godt 
besøkt av turister. Her merket vi 
godt at vi var i en storby, ved 
det store oppbud av vakthold. I 
lys av de siste terrorhandlinger 
er heldigvis myndighetene 
vaktsomme. Med en kaffestopp i 
Nyhavn var vi klar for nye 
inntrykk oppover i strøket, 
Københavns lange handlegate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Etter innlosjering på hotellet var 
det klart for kveldens hovedmål, 
besøk i Tivoli. Tivoli har en flott 
park, fullt av inntrykk for oss. 
Men også karusellene ble 
utforsket av de fleste i 
reisefølget uten store 
problemer, med unntak av 
tynnslitte nerver på enkelte. De 
tøffeste karusellene ble ikke 
besøkt av oss, det er usikkert 
om det var nervene eller mangel 
på penger som slo inn. Det ble 
en flott kveld i parken, Tivoli i 
København er verd et besøk 
uansett årstid. Fantastisk 
stemningsfullt på kveldstid når 
den flotte parkbelysningen er 
påslått. 
 
Etter en liten shoppingrunde 
neste dag, var vi klar for runde 
to i storbyen. Vi stoppet innom 
en blomsterbutikk i byens 
sentrum, som ifølge Marian var 
av stor betydning. Dette var 
første gang jeg måtte betale for 
å komme inn i en blomster-
butikk.  
 

Anleggsgartnerklassen til København 

Reisegruppen i en fin park i København 
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Tage Andersen heter butikkens 
innehaver som er en 
verdenskjent blomsterkunstner. 
For spesielt interesserte så 
betyr det ikke så mye kanskje å 
betale 40kr for å komme inn å 
se på butikkens utstillinger. 
Elevene valgte å ikke bruke 
penger på dette spesielle 
stedet, og det kan man kanskje 
forstå. For de som har lyst til å 
besøke denne butikken, så 
ligger den på Kongens Nytorv. 
 
Parken, Kongens Have var vårt 
neste stoppested. En flott park 
som virkelig er verd et besøk i 
København. Der finner vi også 
Rosenborg slott, en spennende 
plass for oss trøndere. Her er 
det ikke spart på noe. Flotte 
beplantninger og en frodig oase 
i byens sentrum.  
 
Hjemturen med danskebåten 
ble litt preget av urolig sjø, det 
gikk bra for vårt reisefølge, med 
flere av de langveisfarende 
turistene var slett ikke begeistret 
for bølgene som rugget 
Danskebåten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På fredagsmorgen var vi tilbake 
i Oslo, hvor minibussen sto og 
ventet på oss for hjemturen. 
 
 Men vi hadde et stoppested til 
på turen før nesen kunne settes 
for Trondheim. Den årlige 
Hagemessen på Lillestrøm 
skulle besøkes.  
 
Forventningsfulle elever skulle 
besøke Norges største 
hagemesse for første gang. 
Messens hovedattraksjon var en 
inspirasjonshage bygget av flere 
anleggsgartnerbedrifter på 
Østlandet, med hjelp av lokale 
anleggsgartnerelever. En 
fantastisk flott hage med mange 
gode løsninger. Her var det 
mange tips å få for hagefolket. 
Ellers besto messen av planter, 
møbler, veksthus, boblebad, 
griller, maskiner, mat osv.  Flere 
foredrag var det også med gode 
tema. Elevene fant også fram til 
en svært opplagt Blomster-Finn, 
som velvillig stilte opp på bildet. 
 
 

 
 

En flott fagtur var ved veis ende. 
Elevene hadde selv jobbet inn 
økonomien til denne turen med 
trefelling rundt om i 
Trondheimsområdet. All honnør 
til flotte elever som oppførte seg 
eksemplarisk. Fine 
representanter for Skjetlein 
VGS.  
 
Takk til Marian og Nina som 
gjorde denne turen til en flott tur 
for elever og lærere. 

 
Bjørn Johan Opland Brujordet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parken, Kongens Have - Rosenborg slott i bakgrunnen 

 
 

Møte med Blomster-Finn (i 
midten) på messe i Lillestrøm. 
F.v.: Marian, Vilde, Finn Schjøll, 
Nina og Agnete. 
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En liten reise i 
blomstrende plantenes 
og hageplanleggerens 
verden 
 
Flora, romernes blomster- og 
vårgudinne ble feiret hvert år 
med Floraliene i begynnelsen av 
mai.  Floraliene var store fester 
som feiret alt nytt liv på jorden.   
I vårt industrialiserte samfunn 
hvor mer enn 70% av 
befolkningen bor i byer er det 
vesentlig at vi ivaretar Floras 
barn. 

 
Handler dette om blomstens 
utseende? 
 
Anleggsgartnere, produksjons-
gartnere og blomsterdekoratører 
dyrker og bruker stauder, 
sommerblomster, busker og 
trær bare delvis fordi de er pene 
å se på og forskjønner vår 
verden med sine former, farger 
og dufter.  Den virkelige 
grunnen er at blomstrende 
planter gjør så mye mer enn 
dette! 
 
Hva er det som gjør at man aldri 
bli lei av å jobbe med hager?   
En hage eller parkanlegg kan 
tolkes som et firedimensjonalt 
maleri hvor man jobber med 
form og farge, med rom men 
også med tidsdimensjonen. 
Plantene utvikler seg i form, 
farge og størrelse slik at det 
visuelle uttrykket av 
hageanlegget endrer seg hele 
tiden gjennom sesongene. I 
tillegg har noen planter også en 
tendens ikke å følge reglene og 
beveger seg akkurat dit de vil.   
 
Det er derfor viktig at 
anleggsgartnere lærer å lage 
beplantinger som jobber med  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naturen og ikke tvinge dem inn i 
et system de ikke trives i.   
 
 
Hva kan vi lære av Flora? 
Kunnskap om hennes barn. 
 
• Alle som jobber profesjonelt 
med det grønne må ha solide 
kunnskap om plantene de 
jobber med. De må vite hvordan 
plantene oppfører seg i hagen. 
Man må kunne fortelle når 
plantene får blomster og hvor 
store de kan bli.  Har planten en 
tendens å spre seg mye eller 
holder den seg på samme 
plassen? Også kunnskap om 
hvilken type jord planten liker og 
om de vil ha mye sol eller lite sol 
er viktig å ha.  I tillegg bør man 
vite om plantekombinasjonene 
fungerer i lag.  Forholdet mellom 
det gråe og det grønne 
bestemmer også om en hage 
føles som tiltalende eller ikke. 
En ‘lykkelig’ hage består av to- 
tredje del grønt og en-tredje del 
stein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Noe av det viktigste en 
anleggsgartner, gartner eller 
blomsterdekoratør bør vite er 
navn. Både norske navn men 
også vitenskapelige navn på 
planten.  De vitenskapelige 
navnene er universelle. De er et 
viktig hjelpemiddel når man skal 
bestille planter og når man skal 
finne informasjon om plantene. 
Navnene i seg selv forteller 
også mange ting om planten, 
som for eksempel farge, 
vannbehov eller bladstørrelse. 
 
 
• Det er meget viktig for en 
anleggsgartner eller 
hagedesigner å ha kunnskap 
om forskjellige beplantnings-
metoder. Hver metode gir sitt 
eget formuttrykk. Det finnes 
formale hager med en streng 
beplantningsstruktur, men også 
mer landskapelige beplantnings-
metoder.  
 
 
 
 

Floras utrolige verden 

 Morellblomster med humle 
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De siste er meget populære for 
tiden. I store byer som New 
York (the High Line), London 
(Serpentine Gallery) og 
Rotterdam lager man 
parkanlegg – grønne lunger 
som ligner på naturlige oaser 
ved hjelp av stauder.  ‘The 
Dutch Wave’ kalles denne 
beplantningsmetoden, med 
hagearkitekten Piet Oudolf i 
spissen. 
 
 
Floras rolle i helse og 
velbehag.   
 
Mange vitenskapelige rapporter 
har beskrevet de positive 
effektene planter og 
grøntanlegg har på vår helse og 
psyke. Eksempler er 
sansehager som stimulerer 
hukommelsen og 
bevegelsesmønsteret til 
beboerne ved syke-/pleiehjem. 
Våre elever på vg1 naturbruk og 
vg2 anleggsgartner deltar i å 
lage en sansehage på Skjetlein 
vgs som per i dag er i 
oppbygningsfasen. Det stilles en 
del formelle krav til slike hager, 
fordi dette et hager med en 
terapeutisk målstilling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deres mål er å lette på fysiske- 
og psykiske problemer og 
symptomer, lette stress og gi et 
allment velvære.  De skal 
inneholde en skjermet plass 
som stimulerer de forskjellige 
sansene ved hjelp av duftende 
vekster som lavendel og mynte, 
bevegelsen i gress og bambus 
eller lyden av fuglenes sang 
som tiltrekkes av bestemte 
planter. Spiselige vekster og dyr 
er kjære elementer i denne 
hagen.  Sansehagen bør 
inneholde en plass man kan 
trekke seg tilbake til når 
stimulansene blir for store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er særlig fire elementer som 
spiller en vesentlig rolle i 
designet og bruken av 
sansehager; brukeren må føle 
at han/hun har kontroll over sin 
egen livssituasjon og sine 
handlinger, få oversikt over 
hvordan andre mennesker 
reagerer mot vedkommende og 
som siste punkt skal 
sansehagen invitere til kontakt 
mennesker imellom. 
Munkene i middelalderens 
klostrene visste dette allerede; 
hageanlegg er bra for 
kontemplasjon, meditasjon og er 
helsefremmende. 
 
 

 
 

Trivsel i offentlig park. Landskapelig anlagt.  Underbeplantning med 
ramsløk. Allium ursinum 
 

 
 

Sommerfugl hagen 
designet av Piet Oudolf     
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Hennes biodiversitet i byene.   
 
Det grønne spiller en meget 
viktig rolle i vannhusholdningen 
og biodiversiteten i byene.  
Dette er helt nødvendig hvis det 
skal være mulig å leve i byene. 
Det er bevist at trær og 
grønnbeplantning  (trekronene) 
senker temperaturen i byene 
med 3,7 grader.  
 
En studie fra Chicago viser at 
dersom man lager grønne tak 
på alle byens tak vil en spare 
100 millioner dollar per år i 
energikostnader. I tillegg 
reduserer grønne lunger, tak og 
vegger CO2 nivået i luften. 
 
Amerikanske studier som veier 
opp fordelene mot ulempene er 
meget tydelig; ‘sats på grønt’.    
 
Fordelene som verdiøkning av 
eiendom, forbedring av 
luftkvalitet, reduksjon av CO2, 
energibesparing og overflate-
vann-forsinkelsen til avløps-
systemet, veier opp mot de 
ekstra kostnadene til beplanting 
og vedlikehold. 
 
 
Flora hjelper mot 
vannoverlast, svevestøv og 
lydoverlast. 
 
Klimaet blir stadig våtere mens 
avløpsnettet i norske kommuner 
unntaksvis er dimensjonert for å 
kunne ta imot slike store 
vannmengder. Anleggsgartnere 
kan lage noen viktige tiltak mot 
dette. Grønne tak og grønne 
vegger holder fast regnvannet 
og fungerer som en svamp.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dette kalles for LOD-tiltak (lokal 
overvanns disponering).  De kan 
redusere og forsinke 
vanntilførselen til avløpsnettet 
med så mye som 70 %.   Dette 
sparer samfunnet for mye 
penger, selv om et nyanlegg av 
et grønt tak eller grønn vegg 
kan være kostbar. I mange byer 
er det pålagt at minst 50 % av 
nybygg skal ha grønne tak 
og/eller vegger.  I land som 
Tyskland og Danmark gis det 
offentlig støtte til grønne tak der 
en miljøforbedring kan oppnås.  
 
Den franske botanikeren og 
hagearkitekten Patrick Blanc er 
en mester i å designe grønne 
vegger.  Han har blant annet 
laget en vegg med 250 
forskjellige vekster. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Meditasjon i hagen. En Buddha  
statue mellom bambus 
 

 
 

Beplantning med stauder 
 
 

 
 

Naturlig beplantning i park 
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Slike grønne vegger krever sin 
fagmann(kvinne) i design, 
tekniske løsninger og 
plantevalget. Også i Trondheim 
finnes det slike grønne vegger. 
NTNU’s nye lokaler i midtbyen 
har fått en fantastisk grønn 
utsmykning som både er 
lyddempende, støvregulerende 
og temperatursenkende. 
 
En ny fest til Flora. 
 
Flora har fått sin moderne 
Floralien, nemlig FLORIADEN. 
Dette er den største 
hagebruksutstillingen (en slags 
verdensutstilling) som 
organiseres i verden. 
Utstillingen starter i april og 
slutter i oktober.  Den første 
Floriaden var i Rotterdam i 
1962. Hvert tiende år blir den 
organisert i en annen by.  
 
Den siste var i 2012 i Sør-
Nederland på et 66 hektar stort 
område der det vistes 5 ulike 
temaverdener, med hager, 
paviljonger fra ulike land, kunst, 
innovative tekniske løsninger og 
mer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Floriaden i 2012 deltok over 
90 utstillere fra 30 land og det 
kom mer enn 2 millioner 
besøkende.  
 
Et kinesisk ordtak sier:  
 
Hvis du vil bli lykkelig en 
time, les en bok. 
                                         
Hvis du vil bli lykkelig et 
antall år, få deg en kjæreste. 
                                         
Hvis du vil bli lykkelig et helt 
liv, ta en hage! 

 

 
Tekst og fotos av Marian 
Roodenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilder:    
 

 Beeldverslag belevingstuin 
dementi HAS kennistransfer 
& bedrijfsopleidingen om 
sansehager 

 

 Wikipedia (ned) om Flora 
 

 Tiden endrer fargene Arvid 
Ekle om LOD-tiltak 

 

 Piet Oudolf sin hjemmeside 
 

 Informasjonssiden om 
Floriaden i Venlo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nyanlagt grønn vegg.  Formel beplantning i flater. Vist på Floriaden i 
Venlo (Nederland) i 2012 
 

 
 

Grønn vegg i Trondheim 
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Det var en stille og rolig 
marsmorgen, kl. 6 – 
agronomelevene og 
lærer startet turen til 
Sverige. 
 
Alle gledet seg til 10 timer i 
bussen. Første stoppen var da 
vi kom over grensa til Idre, der 
hadde vi 45min pause der vi 
kjøpte oss mat og bussjåføren 
fikk tatt litt av hviletiden sin. Så 
kjørte vi videre til Rättvik og 
Stiernhööksgymnasiet for å 
prøve en simulator. Vi fikk prøve 
å kjøre traktor, gravemaskin, 
hjullaster og mye mer. Vi spiste 
også middag der før vi kjørte 
videre. Da stoppa vi ikke før vi 
kom til hotellet vi skulle ligge på 
litt utenfor Stockholm. 
 
Neste dag, tirsdag 14.mars så 
var vi oppe kl.7 for å ordne oss 
og spise frokost før vi kjørte til 
Hamra gård. Der var det et 
veldig proft opplegg for oss med 
mat og sightseeing på gården 
og i Stockholm på slutten av 
dagen. I byen fikk vi en 
organisert busstur med guide, 
der vi fikk se slottet og mere til. 
På onsdag 15.mars så var det 
en ny dag på De Laval. Vi fikk 
se testfjøset, der de tester nye 
melkesystemer og nytt utstyr. Vi 
fikk mat den dagen også. Vi dro 
derifra rundt klokka 3. da var det 
strake veien til Ås. Vi kom fram 
til Vestby hotell og gjestegård 
sent på kvelden. 
 
Dagen etter, torsdag 16.mars så 
dro vi på NMBU for omvisning i 
hovedsakelig kufjøset men vi 
fikk også gå fritt rundt ute på 
gården. Vi kjørte videre til vi 
stoppet på Myklegard, der vi 
kjøpte oss middag og tok en 
pause.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deretter stoppet vi ikke før vi var 
på en geitegård på Kviknefjellet. 
Vi kom ikke hjem før klokka 9. 
Dette var en kjempeartig tur, vi i 
klassen ble enda mer 
sammensveiset. 
 
Besøk på Stiernhööks-
gymnasiet 
 

Vi ankom Stiernhööksgymnasiet 
i Rättvik ca. 14:30. Her skulle vi 
se på og prøve en simulator 
som de brukte i undervisningen. 
Her ble vi først fortalt litt om 
simulatoren før vi skulle få 
prøve den. Alle som ønsket det 
fikk prøve simulatoren.  
 

Simulatoren var laget slik at den 
beveget seg etter hvordan 
terrenget du kjørte i var. Kjørte 
du over en stein kjente du det i 
simulatoren. Svingte du 
samtidig som du hadde en del 
hastighet, krenket simulatoren 
kraftig. Simulatoren var bygget 
slik at den simulerte en generell 
standard på traktorer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Den var ikke en bestemt 
traktormerke.  Kontrollene lå i 
armlenene. Både for traktor og 
for gravemaskin og truck. 
Simulatoren hadde 4 skjermer. 
3 framover satt slik at de 
simulerte traktorhytta. Også var 
det en skjerm bak som simulerte 
bakruta på hytta.  
 
Prisen på simulatoren var om 
lag 500000 svenske kroner.  
Simulatoren kunne brukes til 
forskjellige ting, alt etter hvilken 
programvare som var installert. 
Utgaven de hadde dekket 
traktor, gravemaskin og truck. 
Det var også mulig å bruke 
simulatoren til lastebil, dumper 
m.m. De skulle også snart 
installere en til. Da skulle disse 
simulatorene monteres slik at 
det skulle bli mulig å samkjøre 
de. Det ble da mulig å kjøre slik 
at man kunne se hverandre og 
samarbeide på oppdragene i 
simulatoren. Internatelevene 
hadde også tilgang til 
simulatoren på kveldstid slik at 
de kunne bruke den da. 

Sverigetur for agronomklassen 

Hele klassen med tilbehør 
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Simulatoren var laget slik at 
hver enkelt elev har en egen 
profil de må logge seg inn på før 
de kan kjøre med simulatoren. I 
simulatoren er det oppgaver 
med forskjellige vanskelighets-
grader. Du må klare det letteste 
før du kan begynne på det 
vanskeligere. Du får ikke til å ta 
det vanskeligere uten å klare 
det letteste. Du bygger deg da 
opp trinn for trinn. Alt du gjør 
lagres i en database hvor lærere 
kan gå inn å se på resultatene. 
Her kan læreren se både 
antallet ganger krasjet, hvilken 
kjørestil eleven har, hvordan 
gjennomføringa generelt har 
vært. Dette gjør det enkelt for 
lærerne å vurdere elevene.  

 
Skolen sett en del fordeler etter 
med simulatoren: Den generelle 
opplæring på traktor og 
gravemaskin kan foregå i 
simulatoren, mens den mer 
avanserte kan foregå ute. Etter 
at simulatoren ble montert har 
de spart 10 000 liter diesel per 
år på grunn av mindre kjøring av 
utstyr. Elevene blir også kvitt litt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
av utprøvningstrangen og 
testingen i simulatoren.  
Dette gjør det tryggere ute i 
opplæringsarealene. Også kan 
ikke elevene skade noen i 
simulatoren, de blir tryggere på 
hvordan de skal kjøre før de 
faktisk får kjøre i virkeligheten. 
Det trengs heller ingen lærer på 
simulatoren. Det av informasjon 
som trengs står på skjermene i 
simulatoren. Dette gjør at 
elevene kan rullere mellom inne 
og ute med at en lærer 
underviser ute, mens en og en 
elev er inne og kjører. De 
elevene med mer erfaring får da 
kjappere prøve seg på mer 
avanserte oppgaver siden det er 
en lærer tilgjengelig til å lære 
bort det selv om det er noen 
som må ha generell opplæring 
da disse kan ta den i 
simulatoren.  
 

Til slutt fikk vi servert middag i 
skolekantina. Etter middagen 
fikk vi medsendt to sekker med 
svensk havre som var produsert 
ved skolen. Disse ble brukt til 
havregrøt her på Skjetlein.  
 
 
 
 

HAMRA GÅRD 
Dag 1: 
 
Da vi kom til Hamra startet vi 
med en gjennomgang i 
Magasinet sammen med de 
andre norske studentene fra 
Hallingdal videregående skole 
og Universitetet Nord, avdeling 
Steinkjer (husdyrvitenskap). Der 
fikk vi høre om Hamra gård og 
programmet for disse to 
dagene. DeLaval og 
Felleskjøpet hadde 
presentasjoner om sine bedrifter 
og jobbmuligheter. Hamra gård 
ble kjøpt i 1894 «for å utføre 
studier om melkeproduksjon», 
og har vært i drift siden da som 
DeLavals forskningsgård. Det 
totale arealet er på 2880 hektar, 
og nesten halvparten av arealet 
er produktiv skog.  
 
De har et dyrkbart areal på ca 
750 hektar, der fôret til de 220 
kyrne dyrkes. De har både 
Holstein og SRB, og har ei 
gjennomsnittsytelse på 11000 
kg melk pr ku (pr år). Etter 
denne seansen og kaffe fikk vi 
omvisning på bruket. Da fikk vi 
se båsfjøset fra 1901, med 
plass til 68 melkekyr. Vi fikk 
også se VMS-fjøset som ble 
bygd i 2002, med 67 liggebåser 
og 6000 liters melketank.  
 
Her viser de fram det siste innen 
data og komponentteknologi 
innen frivillig melking. Vi fikk 
også innom fôrsentralen og se 
på utstyret som brukes ved 
fôrblanding. Etter at vi var ferdig 
med omvisningen fikk vi mat. 
Etter en nydelig lunsj skulle Jan 
Pettersson snakke om 
melketeknikk og utstyrs-
sortimentet som Delaval har å 
tilby.  
 
 
 
 

Blåfjøset til høyre, fabrikken nede til venstre, Hamra gård 
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Etter fika i Magasinet dro vi 
videre til utstillingshallen. Der 
ble vi delt i to grupper, og Alf 
Odin Olsen og Einar Iversen 
snakket om ulike 
mekaniseringslinjer innen 
melking og fôring, samt 
gjødselhandtering. Dagen ble 
avsluttet med kort 
oppsummering før vi dro videre 
til Stockholm i buss, der vi fikk 
en tre timers omvisning av en 
ivrig guide. 

 
Dag 2: 
 
Vi møtte opp på møterommet 
over Forsøksfjøset. Dette fjøset 
ble bygd i 1985, og har 96 
båser. Her foregår testing og 
utvikling av nye DeLaval-
produkter, de har blant anna en 
melkekarusell under utprøving 
der. Men den fikk vi ikke lov å 
sjå, de var visst redd for 
industrispionasje? Dette fjøset 
har også både robot og 
melkestall som brukes i 
utviklingsarbeidet. Der skulle vi 
høre på foredrag om melking og 
hvordan den har blitt utviklet, 
dette var det Alf Odin Olsen 
som holdt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Iversen snakket om 
robotmelking og ulike 
trafikksystemer. Det var også et 
foredrag ved Michael 
Sandström, han snakket om 
Delaval i den store verden. Der 
fikk vi høre at et bruk på 200 
melkekyr var å regne som 
småbruk! Vi fikk se 
plantegninger fra et planlagt fjøs 
i Russland, der det skulle være 
66 roboter. Foreløpig hadde de 
bare installert 48. Dagens siste 
foredrag handla om fôring og 
fôringsteknikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at det var ferdig skulle vi 
på en lang busstur til Norge 
igjen. 
 
NMBU på Ås               
 
NLH på Ås ble grunnlagt i 1859, 
fikk status som høyskole i 1897 
og senere fikk de 
universitetsstatus i 2005. Men 
de har skiftet navn flere ganger 
fra NLH i 1859, men i dag så er 
navnet NMBU (Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet). 
De har rundt 5200 studenter, 
men det er en del studenter som 
går på Universitetet i Oslo. Vi 
besøkte senter for husdyrforsøk 
og stoffskifte-avdelingen på Ås, 
og der fikk vi omvisning av Silje 
Nes rundt i hele storfefjøset, 
med unntak av kalveavdelinga. 
De hadde fått påvist smittsom 
diaré hos kalvene dagen før, så 
vi syns det var helt greit å unngå 
dem! Vi fikk se forskning med 
tyggetid og fistulerte kyr der de 
tar ut prøve fra vomma på 
kyrne, deretter fikk vi se det 
fordøyde graset. Professor Egil 
Prestløkken tok seg også god 
tid med oss, og lærte oss enda 
litt mer om bakteriene i vomma 
og hvorfor de er så viktige for 
nedbrytningen.  
 

Forsøksfjøset på Hamra 
 

 
 

Omvisning i nyfjøset på Ås. 
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Og hvilke gasser som dannes i 
vomgjæringa, og måling av hvor 
mye som blir dannet i forhold 
klima og utslipp. Vi traff også 
tidligere Skjetleinelev og 
skjetleinagronom fra 2011, 
Karoline Holte. Ho er snart 
ferdig med mastergraden sin: 
«Effekt av høstetidspunkt og 
fôringsregime på tyggetid hos 
kyr i automatiske melke-
system», med Egil som veileder.  
 
Til slutt fikk vi være med inn i 
stallen, og hilse på hingsten 
Prinsen som tok en treningstur 
på tredemølla til ære for oss.  
Etterpå gikk vi litt rundt på 
bruket og så på traktorer, 
redskaper og de andre 
bygningene som halmlageret og 
plansiloene. Og de hadde gris-, 
sau- og geitefjøs der også som 
vi ikke kunne komme inn og se. 
 
 
Dag 4 – Besøk hos Tørres-
vangen gård 
 
Etter besøk hos NMBU rettet vi 
nesen hjemover, men vi hadde 
fremdeles et besøk igjen. Rundt 
klokken 19 var i på plass på 
Tørresvangen gård på Kvikne 
der de lever av geitemelk. På  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvikne var det enda full vinter 
så vi fikk heldigvis en kjapp  
innføring i produksjonen mens vi 
satt i den varme bussen. 
Marianne Rønning og 
ektemannen Vidar Nybu 
serverte vafler og kaffe mens de 
fortalte om deres produksjon og 
litt politikk rundt geitemelk-
produksjon. Med dagens politikk 
kunne begge leve av 
produksjonen og i tillegg ha en 
avløser som hjelper til i hektiske 
perioder. De leverer 120 000 
liter geitemelk i året, sender 
kjeene til en lokal foredler av 
geitekjøtt og til Nortura og 
rekrutterer samtidig egne 
melkegeiter. 
 
De eide all jord rundt gården og 
produserte 600 rundballer i fjor. 
De dekker altså alt av grovfôr 
selv og selger også rundballer til 
naboer som ikke er like heldige. 
De benytter seg ikke av 
sprøytemidler, men bruker 
kunstgjødsel. Det var eneste 
grunnen til at de ikke kunne 
kalle seg økologiske bønder.  
Når vi kom oss inn i fjøset fikk vi 
en obligatorisk smaksprøve av 
deres egen geitemelk, rett fra 
tanken. Vi kom midt i 
kveldsstellet og fikk se og prøve 
å melke noen av geitene selv. 

De hadde 12 melkeorgan og 
melket 24 geiter i gangen, det vil 
si annenhver geit melket først 
og så ble melkeorganet satt på 
sidemannen når førstemann var 
ferdig. De som ville fikk prøve å 
håndmelke og husdyrlæreren 
vår fikk prøve å sette på 
melkeorgan på noen av geitene! 
Etter endt melking gikk alle 
geitene tilbake til løsdrifta og de 
andre geitene som var 
ferdigmelket. Vi sto rundt bingen 
og pratet en stund og fikk 
virkelig oppleve hvor nysgjerrige 
geiter kan være. De ble med det 
første skremt av oss, men det 
tok ikke lang tid før de kom bort 
for å hilse på og smake litt på 
hendene våre. De klatret så 
høyt de kunne på innredningen 
for å smake på dressene og 
håret vårt og noen bet litt for 
hardt..  
Melkeområdet og løsdrifta var i 
et eget rom, så vi gikk videre til 
kje-avdelingen. All kjeingen 
foregikk rundt nyttår og utover 
januar så det var heldigvis noen 
kje igjen som vi kunne hilse på. 
De fleste hadde blitt sendt av 
gårde til slakteriet og lå sikkert i 
butikken eller på kjøkkenbordet 
til noen, men det var igjen en 
liten, nysgjerrig flokk vi fikk kose 
med. Guttene i klassen hold seg 
på utsiden av den fine, lyse 
bingen, men jentene ville 
selvfølgelig inn å kose med 
dem. Vi satte oss ned og ble 
raskt overfalt av nysgjerrige 
killinger som gjerne skulle 
smake på alt de fikk tak i. Det 
gikk hardt utover skotrekk og 
dresser, men de tøffeste prøvde 
seg på både håret og ansiktet 
vårt i tillegg. Det ble sendt 
mange søte snapper til 
misunnelige venner og familie 

hjemme kan du tro 😊.  

 
Tekst og fotos: elevene i 
3NAL, i samarbeid med Ingrid 
og Svein 

Bodil studerer mikrolivet i vomma 

 
 



 

 20 | Elena og Sara og fjøset 

 
 
Elena, Sara og Peder 
skriver om hvordan de 
opplever en fjøsuke på 
Skjetlein.  
 
 
Elena Jenssen 
 
Det var uvant å jobbe i et fjøs så 
mye, jeg har ikke vokst opp med 
fjøs så det var uvant for meg  
å stå opp tidlig for å ordne i 
fjøset.  
 
Det var en fin opplevelse 
uansett. Det var gøy å lære  
noe annet enn det vi har lært i 
øvingene. Som f.eks. å lære litt 
mere om hvordan melkeroboten  
fungerer og hvordan du bruker 
melketaxien. Jeg har også lært 
at det er mye arbeid å drive et 
fjøs.  
 
Jeg knyttet mere bånd med 
dyrene også når jeg er i fjøset, 
mest med kalvene siden jeg 
liker dem best. Siden det ikke 
lukter like ille som til de andre 
dyrene. 
 
Jeg bor på Heimdal og vi har 
ikke bil så jeg bodde på 
internatet i fjøs-uka for at det 
skulle bli letere.  
 
Når du skal ha fjøs-uke må du 
være med noen så vis begge 
må bo på internatet, må de dele 
rom. Jeg bodde med en 
venninne av meg, og vi hadde 
fjøs-uka sammen. Det er ikke et 
veldig stort rom så det er viktig 
å ikke roter for da kommer du 
deg ikke ut. Det er en køyeseng, 
mini kjøleskap, en stol og et 
klesskap.  
 
Det er et kjøkken på internatet 
der du kan lage mat også.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så jeg klarte meg egentlig 
ganske fint. Helga jeg var der så 
var det litt tungt å stå opp tidlig, 
men når jeg var ferdig gikk jeg 
tilbake på internatet og sov litt. 
Det er veldig stille på internatet i 
helgene så det er ikke så mye å 
gjøre.  
 
Jeg har så langt bare har hat en 
av tre fjøs- uker og jeg tror jeg 
skal ha med mere mat enn jeg 
hadde sist for jeg og venninnen 
min gikk tom før uka var ferdig, 
men heldigvis hadde foreldrene 
bil så de kunne komme med 
mat til oss. 
 
 
Sara Venås 
 
Min opplevelse i fjøsuken var 
veldig spennende, koselig, og 
slitsom. Det å måtte våkne 
klokken 06.30 hver dag, til og 
med i helgen, møt opp i fjøset 
07.00 og begynne å måke dritt 
fra både ku og gris, det er det 
jeg synes var mest krevende. 
 
Fjøsuken innebærer at du skal 
møte opp i fjøset hver morgen, 
ettermiddag og på kvelden. Du 
får tilbudet av å bo på internatet, 
og det er det jeg gjorde. I 
fjøsuken skal du være to og to, 
og dele samme rom.  
 
 
 

 
 
 
På rommet er det en køyeseng, 
et lite kjøleskap, en stol og et 
klesskap. Romme var ganske 
lite og det er så vidt plass til to 
stykker. 
 
Første dagen var egentlig 
ganske grei. Vi startet forsiktig 
og vi ble forklart hva vi skulle 
gjøre hver dag og hvordan vi 
skulle bruke og håndtere ting. 
Det skall også være to 
agronomer, men den uken jeg 
og venninnen min hadde var det 
ingen agronomer med, så det 
ble ekstra arbeid. Jeg fikk 
oppgaven om å fli til alle 
kalvene og fli inn til alle kuene. 
Dette skulle jeg gjøre hver dag.  
 
Da vi var ferdig med kuene 
skulle vi også gå inn til grisene.  
Grisene er de jeg liker minst å 
være til. Det lukter veldig ekkelt 
og vi må bruke en maske som 
jeg så vidt får puste i. Masken er 
for å holde bakteriene unna. Inn 
til grisene skal det flies til alle.  
Fjøsuken gikk ganske fort. Jeg 
syns det var veldig spennende 
fordi du får lære mye som du 
ikke får lært av å se det på TV  
eller gjennom tlf. Det er også litt 
artig at du får prøve selv og at 
du får en liten smakebit på 
hvordan bønder har det i  
hverdagen. Men det krever 
innsats og at du prøver, selv om 
det ikke er noe for deg.  Men alt 
i alt så lærte jeg veldig mye  
nytt og fikk prøve nye ting i 
fjøset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre elever og et fjøs 
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Peder Borg 
 
Jeg opplever stort sett at fjøs 
uka er grei og gjennomførbar.  
Jeg er vant med fjøsarbeid for 
jeg er deltidsavløser når jeg ikke 
er på skolen. Fjøs-uka er det 
ganske greit for det er oversikt i 
fjøset over hva vi skal gjøre. Det 
gjør det enkelt å ta fjøset på 
sparket. 
 
Hva vi har i fjøset på Skjetlein? 
 
Kyr: NorskRødtFe 
 
Norsk rødt fe er mest kaldt for 
«NRF». NRF er den dominante 
storferasen i Norge. NRF kyr 
kan brukes i melkeproduksjon 
og kjøttproduksjon. Den kan 
også brukes til avl. Alle kyrne i 
fjøset på Skjetlein har navn. De 
er også ikke veldig redd for folk 
på grunn av at nye folk kommer 
hele tiden og koser med de.  
 
Høner: Lohman White 
 
Denne rasen er beregnet for å 
produsere egg. De blir ikke 
slaktet og solgt på butikken  
på grunn av at kylling 
produksjon har tatt over. De 
selskapene som har med 
slakting og markedsføring av 
kylling vil ikke bruke verpehøner 
i kjøtt produksjon på grunn av at  
maskinene som holder og 
frakter kyllingen er beregnet på 
størrelsen på beina til kylling. 
  
Beina til verpehøna er mindre 
enn en kylling så da detter 
verpehøna av. 
 
Sauer: Norsk Kvit Sau. NKS 
 
Norsk kvit sau er en norsk 
sauerase av crossbredtypen. 
Norske og utalandske 
crossbredraser har blitt krysset 
siden 1970-årene så meste  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parten av de norske rasene er 
krysset. Norsk kvit sau  
utgjør ca. 40 prosent av den 
norske sauepopulasjonen. 
 
Gris: Norsk landsvin, Duroc,  
 
Yorkshire og Hampshire 
 
Det Norske landsvin er 
utgangspunktet i den gamle 
norske svinet, oppblandet med 
landsvin fra nabolandet.  
Den er hvit med en lang kropp 
og hengeører. Den har også lite 
fettmengde i kroppen og vekser 
fort.  
 
Duroc er en amerikansk 
svinerase, det er store, røde og 
rolige dyr. Duroc er den 
vanligste svinerasen i USA og 
brukes i tillegg i andre land f.eks 
Norge (til krysningsavl). 
  
Yorkshiresvin er en engelsk 
svinerase. Den heter Yorkshire i 
noen land og Large White i 
andre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hampshiresvin er en 
amerikansk svinerase av en 
engelsk opprinnelse. Denne 
rasen brukes mest til kjøtt.  
Brukt å til internasjonal 
krysningsavl.  
 
Helgene i fjøsuken 
 
Helgen starter akkurat samme 
som ukedagene. Du må være i 
fjøset klokken 07.00 og bruker 
sånn ca. 2-3 timer, kommer an  
på hvordan det er i fjøset. I 
helgen må du også passe på at 
alle dyrene i smådyrshallen 
også får mat og drikke.   
Du bestemmer selv når du vil 
dra til smådyrs hallen, så lenge 
det ikke blir alt for sent.  
I mellomtiden kan du gjøre litt 
som du vil. Neste ettermiddags 
stell i fjøset starter klokken 
13.30, i dette stellet er det bare 
kyrene og sauene som skal 
mates og flies til. Tiden det tar 
kommer an på hvor fort du gjør 
det.  
 
Siste stellet er klokken 19.30. da 
skal det stelles hos kyrene og 
grisene. 
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Hva gjøres i fjøset 
 
Et fjøsstell på Skjetlein VGS er 
litt omfattende for det er 4 
dyreslag som skal ha sitt 
daglige stell. Vi starter med 
kalver og fliing i ku fjøset og 
deretter deler vi oss litt hvis det 
er mange som har fjøs. Da blir  
fjøsstellet mer effektivt. Noe går 
til grisefjøset og noen har opp 
silo og ordner med sauene 
mens vi tar hønsehuset i 
felleskap. 
 
Morgen 
 
Vi starter med å gi kalver melk 
og skifte melkefilter på roboten 
og fli til kyr og kalver. Vi skal 
også sørge for at dyrene har det 
bra. Grisehuset innebærer fliing 
til alle gi kraftfôr til smågrisen og 
silo til alle. 
 
Vi fyller fôrreservoaret med en 
blanding av silo, rundball, silo 
og kraftfôr til sauene. Til 
hønsene kjører vi egg-maskin, 
stable egg-brett, plukke og 
vaske gulv-egg. Det er også et 
ettermiddags stell som 
innebærer å gi kalver melk, fli til 
kyr og kalver. Gi høy til sau og 
kalver. 
 
Vi må også gå en runde på 
kvelden der vi gir melk til kalver, 
fli over til kalver og kyr. Fli 
fødeavdelinga i grisehuset og 
skift melkefilter. 
 
 
Fjøshelgene byr på en del jobb i 
form av 3 fjøsstell om dagen 1 
langt og 2 kortere fjøsstell med 
kalvestell, fliing til ku og  
Fødeavdelingen til grisene. I 
mellom fjøsstellene er det pause 
med frokost og litt restitusjon i 
form av og få dagen til og gå.  
 
 
     

Tid 
 
Arbeidet i fjøset tar ca. 3 timer 
om morgenen. Vi starter kl.7 på 
ettermiddagen starter vi ca. kl. 
14. det tar ca. 1 time før vi går 
inn og lager middag. 
Kveldstellet starter ca. 19:30 og 
varer i ca. 1 time. 
 
Slik funker fjøset 
 
Fjøset er noe automatisert og 
noe er manuelt. Melking av kyr 
foregår på melkerobot og 
fôringa er halvveis automatisert. 
Grisehuset er fôring av kraftfôr 
stort sett automatisert. Vi må fli 
alle bingene i grisehuset og gi 
kraftfôr til smågrisen manuelt vi 
gir også en rasjon silo til alle 
grisene slik at de ikke blir så fort 
matleie. Det hindrer også at 
grisene går sultene og begynner 
med halebiting. 
 
I hønsehuset er det meste 
automatisert det er bare egg 
stabling og plukking og vasking 
av gulvegg som gjøres manuelt.  
 
I sauefjøset er alt manuelt der 
får de kraftfôr fra ause og silo 
eller høy bert inn. 
 
Fôringssytem for grovfôr  
 
Det er halvveis automatisert vi 
må heise silo til et fôr reservoar 
som fyller forvogna som går 
flere ganger i døgnet til kyr og 
ungdyr. 
 
Internatet 
 
Siden vi har fjøs ei hel uke og 
mange bor et stykke unna tilbyr 
skolen internatplass til de som 
har fjøs uke. På internatet er det  
Som oftest ganske rolig, men 
det slompertil at det er litt fart 
også.  

På internatet er det kjøkken, 2 
stuer og rom for beboere, fjøs- 
og stallvakt. 
 
Melkerobot 
 
En melkerobot er en maskin 
som melker kyrne automatisk 
flere ganger i døgnet. Det 
varierer hvor mange ganger 
hver enkelt ku går i roboten,  
men det er somregel et snitt på 
3,2 ganger i døgnet, men det 
kan forekomme at de melker 
seg oftere eller mindre.   
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I anledning «Praksis i 
næringa» har vi vært så 
heldige å få gjennomføre 
tre praksisdager hos 
Tine rådgivning. Vi fikk 
være med en nøkkel-
rådgiver, en fôrrådgiver 
og en byggrådgiver på 
jobb.  
 
Den første dagen fikk vi være 
med fôrrådgiver Ingvild Berg på 
jobb. Da dro vi på et 
gårdsbesøk like utenfor Selbu. 
Der fikk vi bli med på å ta 
forprøver, sile kumøkk og vi 
lærte mye nytt om foring av kyr. 
Etterpå fikk vi delta på samtalen 
mellom rådgiveren og bonden 
hvor det skulle settes opp en 
framtidsplan. Vi fikk sett mer 
detaljert hvordan melkeroboten 
fungerer, og sammenhengen 
mellom foring og hvor mye melk 
kua produserer. Neste 
rådgiveren vi fikk bli med var 
Sven-Anders Lundstadsveen 
som er en byggrådgiver i Tine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dro vi på besøk hos en gård 
i Svorkmo. Vi fikk prøve oss 
som byggrådgivere da vi begge 
fikk hver vår oppgave gjennom 
besøket. En skulle tegne en 
enkel tegning av fjøset og den 
andre skulle ta mange bilder. 
Dette gjøres for å huske 
hvordan fjøset så ut i detalj og 
for å planlegge hva som kan 
gjøres om fjøset senere skal 
bygges på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter gårdbesøket dro vi til 
kontoret til Svein-Anders hvor vi 
fikk prøve oss på å «tegne» 
fjøset inn på en datamaskin. Da 
fikk vi veldig bruk for tegningen 
og bildene vi tok tidligere den 
dagen. 
Den siste rådgiveren vi var med 
var en nøkkelrådgiver som heter 
Ingunn Dretvik. Vi dro igjen på 
et gårdsbesøk. Der skulle vi 
snakke med bonden om 
hvordan driften gikk, hva som 
kunne endres og hva planene 
framover skulle være. Vi så på 
hvordan bonden lå an i forhold 
til målene sine og om de var 
mulige å nå. Det var interessant 
å få være med på en samtale 
mellom en rådgiver og bonde. 
I løpet av de tre dagene vi har 
vært med Tine har vi lært mye. 
Vi har sett tre forskjellige gårder, 
fått sett hva rådgivere innenfor 
Tine jobber med og lært mye 
nytt om gårdsdrift. Dette har 
vært veldig interessant og noe 
som vi anbefaler at flere blir 
med på seinere.  
Takk til Tine som ga oss 
muligheten til å være med på tre 
ulike arbeidsdager. 
 

Praksis i næring 

Malin og Emmas tegning av fjøset på datamaskin på kontoret til Tine 
Rådgivning  
 

 
 

Malin, Svein – Anders Lundstadsveen og Emma på kontoret til Tine R. 
 

 
 

Tekst Malin og Emma, 1NAR 
 

 
 



 

 24 | Dyr og helse  

 
Helt siden oppstarten 
med sports- og 
familiedyr ved Skjetlein 
har elever og ansatte 
hatt tilbud om å låne dyr 
i ferier. Mange har 
benyttet seg av tilbudet 
både for å utforske 
hvilket dyr som passer 
dem eller deres familie, 
men også for å ha 
selskap i en ferie. 
 
Hvis noen i familien er allergisk 
overfor f.eks. kanin, har det 
være greit å bruke ei helg eller 
ferie for å finne ut om 
familiemedlemmer også er 
allergiske for marsvin, degus, 
chinchilla eller dvergpapegøye.  
 
Å ha en kanin eller noen 
marsvin i hagen en sommerferie 
er trivelig, avstressende og kjekt 
for barn og voksne. De siste 
somrene har vi utvidet tilbudet 
om utlånet til å gjelde ulike 
sykehjem, helse- og 
velferdssentre. Kaniner og 
marsvin har da vært «terapidyr» 
og vi har fått gode 
tilbakemeldinger fra pleiere og 
pårørende. Nå til sommeren 
utvider vi utlånet til å gjelde nok 
et helse- og velferdssenter. 
 
Hva gjør dyr med oss? 
 
Dyreassisterte intervensjoner en 
fellesbetegnelse på områder 
hvor dyr benyttes i samhandling                                                                               
med mennesker for å forbedre 
menneskers fysiske- og/ 
eller psykiske helse.  
 
De blir delt inn i  
 

 Dyreassistert aktivitet 

 Dyreassistert Terapi 

 Dyreassistert pedagogikk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finnes flere studier som 
viser til mange ulike 
helseeffekter, blant annet lavere 
blodtrykk, lavere stress-
hormonnivå, opplevelse av 
støtte, opplevelse av mestring, 
høyere grad av overlevelse etter 
hjertesykdom, og viktig for 
mange, dyr, særlig hund og hest 
gir inspirasjon til fysisk aktivitet. 

 
Internasjonal og norsk forskning 
viser også effekt på blant annet: 
 

 Lavere blodtrykk og 
hjertefrekvens 

 Bedre hukommelse og 
konsentrasjon 

 Økt evne til å mestre stress 

 Økt nivå av 
velværehormoner 

 Bedre søvnrytme 

 Bedre kroppsbeherskelse 

 Reduksjon i aggresjon 

 Reduksjon i 
isolasjon/sosiale problemer 

 Reduksjon av depresjon og 
angst 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redusert behov for 
smertestillende 
medikamenter 

 Redusert behov for 
medisiner og færre 
legebesøk 

 Økt motivasjon for annen 
behandling 

 
 
I tillegg utløser dyrs 
nærhet, lyder, lukt og atferd 
reaksjoner og sanseopplevelser 
hos oss mennesker. 

 
Eldre ved helse- og 
velferdssenter 
 
Det har de siste årene blitt økt 
fokus på dyrs betydning for 
menneskers helse og trivsel. 
Flere vitenskapelige studier 
viser at dyr kan bidra til å 
fremme både psykisk og fysisk 
helse hos eldre ved helse- og 
velferdssentre. Ideen om å 
bruke dyr som en ressurs innen 
pleie og omsorg ble allerede 
beskrevet av Florence 
Nightingale, hvor hun 

Dyr og helse 

Elever fra Skjetlein på besøk på et eldrehjem – dyr som ressurs innen pleie 
og omsorg.  
 

 
 



 

                                     Dyr og helse | 25 

poengterte at «A small pet is 
often an excellent companion 
for the sick, for long chronic 
cases especially». På bakgrunn 
av de positive effektene dyr kan 
ha på mennesker er det en 
stadig voksende interesse for 
dette feltet, og mange ønsker å 
holde dyr på helse- og 
velferdssentre. 
 
Dyr ved helse- og velferdssentre 
virker positivt i miljøterapi som 
sosial kontakt og mestring i 
relasjonen mellom beboerne og 
dyrene. 
 
Erfaringer viser at dyr kan 
stimulere mennesker til å være 
mer sosiale, de starter mer 
konversasjon, ler mer og 
utveksler historier i større grad 
når et dyr er til stede. 
Mennesker som har direkte 
fysisk kontakt med et dyr kan få 
senket både blodtrykk og 
hjertefrekvens. På helse- og 
velferdssentre kan kjæledyrhold 
virke avslappende på beboerne, 
beboerne beveger seg mer, de 
får andre ting å tenke på enn 
sykdommen, og de viser 
svakere sykdomssymptomer, 
blant annet mindre smerte, ha 
en positiv effekt på beboernes 
psykiske helse, spesielt 
symptomer på depresjon og 
oppfattelse av livskvalitet.  
 
Resultater viser også at det blir 
mer rolig atferd og økt sosial 
interaksjon hos aldersdemente, 
stimulerer matlyst blant 
Alzheimerpasienter og det letter 
medisinering av pasientene. 
Andre effekter av dyr var mindre 
stress hos personalet og at 
besøkende til beboerne blir 
værende lengre. 
 
 
 
 
 

Effekter av dyr på barn 
 

 dyr er gode kamerater, 
 

 dyr gir barna erfaring med 
omsorg, 
 

 barn som har dyr utvikler 
bedre non-verbal 
kommunikasjon,  

 

 i sin omgang med dyret 
lærer barna selvtoleranse 
og selvkontroll.  

 

 Dyr kan fungere som et 
tilknytningspunkt, et 
overførings-objekt eller gi 
sosial støtte til barn 
 

 Dyr stimulerer barn til fysisk 
aktivitet. 

 

 75 % av barn på 10-14 år 
vender seg til kjæledyret når 
de er triste eller opprørte. 

 

 Barn 9-16 år har lavere puls 
og blodtrykk når de sitter 
sammen med en hund/dyr 
enn om de sitter alene. 

 

 Når barnet bes om å lese 
høyt, øker puls og blodtrykk, 
men økningen er lavere om 
et dyr/hund er nær dem.  

 

 Bruk av dyr i pedagogikk, 
lesehund/dyr for barn med 
lese- og/eller 
konsentrasjonsvansker:  
Når hunden ligger med 
hodet i fanget til barnet, vil 
barnet lese mer konsentrert, 
og leseferdighetene bedres 
markant. 

 
Flere studier viser at barn som 
vokser opp med dyr blir 
sjeldnere utsatt for bla. 
luftveissykdommer, og sjeldnere 
jo mer kontakt de har med dyret. 
 

Voksne 
 
Dyr gir økt nivå av 
velværehormoner som oxytocin 
og dopamin, og redusert nivå av 
stresshormonet kortisol. 
Dyreeiere har reduserte 
risikofaktorer for hjerte-
/karsjukdommer, de har lavere 
blodtrykk, lavere kolesterol- og 
triglyceridnivå i blodet og 
redusert hjertefrekvens. 
Undersøkelser viser økt 
overlevelse ett år etter alvorlig 
hjerteinfarkt eller angina 
pectoris hos dyreeiere. 
Nedgang i mindre helse-
problemer som hodepine, 
forkjølelse, søvnløshet og 
fordøyelsesproblemer. Dyr gir 
antakelig en psykosomatisk 
effekt på immunforsvaret. 
Dyreeiere har også færre 
legebesøk pr. år enn dem uten 
dyr. 
 
Dyr brukes stadig mer innen 
helse og omsorg, her kan 
nevnes «Inn på tunet», i 
rehabilitering, i kriminalomsorg 
og psykiatri.  
 
Kort oppsummert:  
 
«Dyr er viktige folkehelse 
medarbeidere!» 
 
Margot Fiske Hokstad 
 
 
 
Help oss å kartlegge 
Trønderkaniner! 
 
Skjetlein vgs og Raselaget for 
Trønderkanin har ønske om å 
kartlegge alle trønderkaniner. 
Så hvis noen av leserne har 
trønderkanin eller vet av noen 
som har, så ikke nøl med å ta 
kontakt med Skjetlein vgs. 
 

 
 



 

 26 | Smaken av Skjetlein 

 
 
Elever i 3NAB har hatt 
mye læring i gartneriet. 
Her skriver de om hva de 
har gjort.  
 
 
 
«3NAB i gartneriet har laget 
mye god mat og mye av 
råvarene vi bruker er fra 
gartneriet på Skjetlein vgs. Vi 
laget blant annet marinert 
squash, squashkaker, 
tomat/gresskar/brennesle/grønn
kål/grønnsakssuppe, eplemos, 
potetkaker, lasagne, tørkete 
epler, urtesaus, omelett, 
eplejuice og saft av bærene. Det 
skal ikke så mye til for å lage 
god mat.» 
 
 

 
«Vi i gartneriet har laget mat 
med urter vi fikk dyrket, pesto til 
kantina ble også laget av oss i 
3NAB. For å prøve noe nytt 
lagde vi også tsaziki. Stort sett 
er ingrediensene fra skolen og 
som vi har dyrket selv, dette er 
vi stolt av å kalle en del av 
smaken av Skjetlein. Det 
innebærer noe av det dere har 
prøvd i kantina. Det er stor 
sjanse for at du har smakt noen 
av våre produkter allerede: 
tomatsausen ble brukt på 
pizzaen, pesto og tsatziki 
(dressing) er i salatbaren. 
Kantina får også levert agurk og 
tomat.» 

 
«I gartneriet har vi vannet 
tomatplanter og andre planter, 
høstet vårløk, agurkurt, 
basilikum og forskjellige urter og 
har vasket potter og vannet 
blomster. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litt før nyttår bestemte vi oss for 
å begynne med dyrking av urter 
til lokal matproduksjon her på 
Skjetlein vgs. Men vi måtte også 
vaske, rydde og finne litt ut om 
de forskjellige urtene som vi ville 
bruke i urtedyrkingen.» 
 
«Å dyrke forskjellige urter og se 
dem gro er morsomt og 
tidkrevende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når de er klare for salg 
strømmer det inn folk som 
gjerne vil ha en smak av 
Skjetlein. Vi har åpnet butikken i 
gartneriet flere ganger etter å ha 
vasket og rengjort den. Vi solgte 
urter, tomater og agurk til 
kundene. Man lærer mye om 
kjøp og salg, økonomi og 
kundeservice når man skal drive 
butikk.» 
 
Tekst: elever fra 3NAB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aktiviteter i gartneriet  

Kortreist og økologisk tomatsaus som ble solgt til kantina på Skjetlein. 

Bilde t.h.: Tsatziki fra Skjetlein 
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Insekthotel modell 1 

 
 

Insekthotel modell 2 

 
 

Produksjon av urter i gartneriet 

 
 

Salgstrening i gartneributikken 

 
 



 

 28 | Partnerskapsavtale med Ze-Sam Traktor og maskin  

 
 
Høsten 2016 inngikk 
Skjetlein vgs en 
partnerskapsavtale med 
Ze-Sam traktor og 
maskin. 

 

 
Bakgrunn og formål 
 
Hensikten med å inngå 
Partnerskapsavtaler mellom 
skole og næringslivet, er å gi 
elevene større innsikt i 
næringslivets rolle som 
verdiskaper. I tillegg kan det gi 
elevene bedre grunnlag for 
yrkes- og utdanningsvalg. For 
arbeidslivet kan slike avtaler ha 
betydning for rekruttering av nye 
medarbeidere. Slike avtaler vil 
også kunne utnytte skolenes og 
arbeidslivets kompetanse for å 
bedre kvaliteten på skole-
utvikling og bedriftsutvikling.  
 
Ze-Sam traktor og maskin as 

 

Ze-Sam traktor og maskin as 
ser at framtiden i norsk landbruk 
forutsetter kompetanse og 
teknologi. Ze-Sam traktor og 
maskin as har derfor et ønske 
om å bidra til utvikling i norsk 
landbruk gjennom å knytte et 
tettere samarbeid med et 
anerkjent landbruk – og 
kompetansemiljø for å 
videreutvikle produkter, 
kunnskap og være med på å 
styrke rekrutteringen til 
sektoren.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hva ønsker Ze-sam traktor og 
maskin as å oppnå med 
partnerskapsavtale med 
Skjetlein vgs: 

 

 Arbeids- og næringslivs-

spørsmål settes på 

dagsorden i skolen. 

 Positiv profilering i nær-

miljøet. 

 Fremtidige arbeidstakere 

med bedre kunnskap om 

bedrift, fag og bransje. 

 Rekruttering til ulike yrker 

blir mer målrettet. 

 Ansattes motivasjon for å 

jobbe i bedriften øker når de 

føler at bedriften tar et 

samfunnsansvar. 
 

Skjetlein videregående skole 
 
Skjetlein videregående skole 

har en visjon og et mål om bli 

ledende på rekruttering av 

kompetanse til grønne næringer 

generelt og til landbruksnæringa 

spesielt.  For Skjetlein 

videregående skole er det viktig 

å ha muligheter for å kunne 

drive opplæring i/demonstrere 

bruken av ny og oppdatert 

landbruksteknologi. For 

Skjetlein videregående skole 

relateres dette behovet særlig til 

utdanning innen utdannings-

program for Naturbruk. Derfor 

ønsker skolen å inngå et formelt 

samarbeid med Ze—Sam 

traktor og maskin as.  

 

Hva ønsker Skjetlein 
videregående skole å oppnå 
med en partnerskapsavtale med 
Ze-sam traktor og maskin as: 

 

 

 

 

 

 

 Større mulighet til å 

realisere intensjonene i 

læreplanene. 

 Bedre sammenheng mellom 

teori og praksis i 

opplæringen. 

 Elevene gis bedre 

forutsetninger for fremtidig 

utdannings- og yrkesvalg. 

 Ungdom får kjennskap til de 

krav de stilles overfor i 

arbeidslivet. 

 Kompetansebygging for 

lærere. 

 Skolen blir en mer integrert 

del av lokalmiljøet. 
 

Eksempler på hva Skjetlein vgs 
og Ze-sam traktor og maskin as 
kan samarbeide om: 

 

 Bedriftsrepresentanter som 

forelesere i skolen 

 Forberedte bedriftsbesøk 

 Tema- og prosjektarbeid 

 Opplæring i bedrift 

(Yrkesfaglig fordypning, 

YFF) 

 Jobbskygging 

 Hospitering for lærere i 

bedrift 

 Deltakelse på kurs i regi av 

samarbeidspartner 

 Bedriftsrepresentant som 

fast mentor for skolens 

ungdomsbedrift 

 Samarbeid om flere ulike 

typer aktivitetsdager: 

Kursdager, demonstrasjon 

av utstyr m.m.  
 
Red. 

Partnerskapsavtale med Ze-Sam Traktor og 

maskin 
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Skjetlein vgs har 1000 da 
med utmark. Av dette er 
700 da produktiv skog. 
Skogeiendommen består 
av 4 teiger. 
 
Sjøla i Klæbu kommune, 
Leirsjø, Rørmyr i Bymarka, og 
Svartdalsteigen.  
 
Det er bare Svartdalsteigen som 
i utgangspunktet hører til 
Skjetlein. Leirsjø og 
Rørmyrteigen hørte til Gellein 
gård og Sjølateigen kjøpte 
Skjetlein. 
 
Boniteten på eiendommen har 
overvekt av middels jordkvalitet. 
Balansekvantumet i skogen. 
dvs. hvor mye som kan hogges 
hvert år, ligger på ca. 180 
kubikk.  
 
Det er VG1, VG2 og 3 NAL 
klassene som står for arbeidene 
i skogen. Det er de som planter, 
rydder og hogger skogen. Til det 
bruker vi motorsag, traktor med 
vinsj og utkjøring av tømmeret 
brukes tømmerhenger med 
kran. 3 NAL har også øvinger i å 
planlegge opp mot skog-
bruksplan. Skolen har 
skogbruksplaner på alle teigene, 
så planene brukes aktivt i 
undervisningen. 
 
Ellers må jeg til slutt si som 
skogbrukslærer at skogbruks-
øvingene er populære. Elevene 
får prøve forskjellig teknisk 
utstyr, det meste av det har dem 
aldri prøvd før. 
 
Jon Olav Martinsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skogsbruk ved Skjetlein 

 

Agronomklassen (3NAL) - uteundervisning 
 

Klar for å bruke motorsag på kvinnedagen, klasse 1NAR 
 

Kvisting med motorsag 1NAA  
 

Fransk lås. Lages for å få trærne 
i riktig arbeidshøyde 
ved kvisting  
 



 

 30 | Skjetlein til Bolivia igjen – tur 2017 

 
 
Skjetleins Bolivia team 
er tilbake! De hadde en 
flott og opplevelsesrik 
tur. Global læring gjorde 
det mulig at to elever og 
en lærer kunne reise til 
et land utenfor Europa 
for å bruke det de har 
lært på Skjetlein - og 
lære mye nytt! 
 
Jeg, og Oda fra klassen min på 
Skjetlein videregående skole, er 
blitt valgt til å dra til Bolivia for å 
lære og oppleve hvordan man 
kan utføre ulike typer landbruk 
utenfor Europa. For å bli valgt 
måtte vi sende inn en søknad til 
skolen, hvor lærerne valgt to 
elever ut i fra alle søknadene. 
I Bolivia har vi blant annet vært 
gjennom fem dager i Amazonas, 
Cobija, med knallhard jobbing, 
opplevd noe av regnskogen i 
Xapuri, Brasil, og jobbet to 
dager på en vingård i Camargo, 
nær Tarija. Det har vært tungt, 
varmt og høy luftfuktighet, men 
vi har lært så utrolig mye og fått 
opplevelser vi ikke kunne fått 
noen andre steder! 
 
Som sagt begynte reisen i 
Cobija på Campo. Campo er en 
camp under organisasjonen 
Fautapo, der jobber de for å 
dyrke banan og kaffe på en mer 
bærekraftig måte ved å bruke 
nedhogde og nedbrent 
regnskogsområder som ikke 
brukes lengre. 

 
Der har vi opplevd spennende 
dager. Vi plukket kaffe og satte 
opp camp. Kaffeplukking er en 
tidkrevende jobb som gjøres for 
hånd. Etter det var med på å 
skille bønnene fra skallet, og å  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sette dem til tørk i den varme  
sola. 
 
For at kaffeplantene kunne 
vokse optimalt, måtte vi bruke 
en dag for å rydde på feltet – 
plantene trenger sol.  
 
Dag fire gikk ut på å plante 
banantrær i stekende sol. Og på 
dag fem fikk vi lov til å bli med 
inn i selve regnskogen hvor vi 
fikk forklart om ulike bruksverdi 
og historier til ulike trær og 
planter. 
 
Etter en fridag dro vi til Xapuri i 
Brasil. Der besøkte vi huset og 
museumet til den Bradilianske 
helten Chico Mendez. Han er 
viden kjent for sitt arbeid ved å 
bevare regnskogen i Brasil, men 
ble dessverre skutt i sin egen 
hage på vei til dusjen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter å ha fått hørt mye om 
Chico Mendez (først oversatt fra 
portugisisk til spansk, for så å bli 
fortalt på engelsk) dro vi videre 
til en park ved kanten av 
regnskogen Amazonas. 
 
Den guidete turen startet 
ganske dramatisk da 
hengebroen vi skulle over ga 
etter på den ene side. Broen ble 
skjev, føtter våte og gruppen ble 
en telefon mindre. Vi fikk 
dessuten beskjed om at det ikke 
var noe vits i å prøve å fiske opp 
telefonen da det fantes både 
anakonda og krokodiller i elven. 
(Det er da du er glad for at du 
allerede var kommet over). 
 
 
 
 
 
 

Oda Marie og Ingeborg i Bolivia 

Ingeborg og Oda i «Valle de la luna» (Månedalen) i La Paz – lite  
oksygen på 3700 m. o. h. 
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Ellers fikk vi høre om både  
p-piller-bær, legende lianer og 
trær som hjalp mot både kreft 
og malaria. 

Etter turen i skogen og et par 
dagers reising dro vi sør i 
Bolivia til Tarija. Derifra kjørte vi 
bil til småbyen Camargo som er 
verdenskjent for sin vin og 
singani. 

Der fikk vi se hvordan de laget 
vin, fra håndplukkede druer til 
ferdigfermentert vin. Vi fikk også 
være med å lage gomme av en 
eplefrukt ved navn "membrillo". 
Rosa, "fruen på gården" var så 
fornøyd med innsatsen vår at nå 
har vi begge fått en ekstra mor 
når vi ankommer Norge igjen. 
 
Som du allerede har lest har vi 
vært med på mye. Nå tar vi med 
oss minner og opplevelser vi 
aldri vil glemme hjem igjen til 
Norge. Både boliviansk kultur og 
landbruk med både banan, kaffe 
og vindruer. 
 
Hilsen Ingeborg Elise og Oda 
Marie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Oda Marie og guttene som bor i urskogen, det var overnattingstedet 
«Campo». 

 
 

Skjetleins naturbruklærer Eirik Engan i nasjonalparken «Chico 
Mendez» - hengebroa var ikke helt «safe». 

 
 

Eirik, Oda Marie og Ingeborg i Tarija – lokal matproduksjon med 
ansatte i Fautapo. 

 
 



 

 32 Utviklingsavdelingen 

 
 
Skjetlein grønt 
kompetansesenter er fra 
1. september 2016 
formelt lagt under 
Skjetlein videregående 
skole, utviklings-
avdelingen.  
 
Hovedfokus fremover er 
kompetansegivende kurs med 
hovedvekt på VG3 Landbruk 
(voksenagronomen), Fagskole-
tilbudene i Melke-produksjon og 
drifts-ledelse/Kornproduksjon og 
driftsledelse og VG2 Blomster-
dekoratør. 

 
Fagskole i landbruksfag 
 
I 2017 starter vi i samarbeid 
med Chr. Thams fagskole opp 
fagskoletilbudene Korn-
produksjon og driftsledelse og 
Melkeproduksjon og drifts-
ledelse. 
 
Begge tilbudene er 1-årig 
fagskole i landbruksfag (60 
fagskolepoeng), og gjennom-
føres som deltidsstudium over 2 
år.  
 
VG3 Landbruk 
 
I januar 2017 startet VG3 
Landbruk, det er nå 52 
deltakere fordelt på 4 
kurssteder; Skjetlein, Oppdal, 
Røros og Tydal. Det meste av 
undervisningen foregår via 
Skype. Kurset avsluttes i juni 
2018. 
 
VG2 Blomsterdekoratør 
 
14 deltakere (fullt kurs) avsluttes 
i juni 2017. Nytt kurs er planlagt 
med oppstart i august 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs 
 
Høsten 2017 skal vi 
gjennomføre kursene; «Oppstart 
av andelslandbruk for bønder», 
«Gården som pedagogisk 
ressurs», «Økologisk vekst-
skifte» og «Sikkerhetskurs i bruk 
av motorsag» 

 
Strategi  
 
Det er opprettet et strategisk råd 
for utviklingsavdelingen. Leder 
for strategisk råd er tidligere 
leder i Sør-Trøndelag Bondelag, 
Lars Morten Rosmo. 
 
Rådet har til nå hatt to møter 
der fokus har vært på å 
utarbeide strategi for utviklings-
avdelingen. Strategien ble 
behandlet i Komite for 
opplæring og tannhelse den 31. 
mai, og skal behandles i 
Fylkestinget den 14. juni.  
 
Satsingsområdene for 
utviklingsavdelingen blir kurs- 
og kompetansegivende tilbud, 
samarbeid og nettverk, samt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bidra til forskning og utvikling. 
Innen det enkelte satsings-
området skal vi ha fokus på  
bynært og urbant landbruk, den  
nye bonden, klimasmart land-
bruk, teknologi i grønne 
næringer og økologisk landbruk. 
Når strategien er godkjent skal 
vi jobbe videre med 
handlingsplaner og 
prioriteringer.  
 
I samme sak er det også 
foreslått at utviklingsavdelingen 
skal bytte navn til Grønt 
kompetansesenter. 

 
Laila Stubsjøen 
 

Utviklingsavdelingen ved Skjetlein vgs. 
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Det har vært ilte aktivitet 
innenfor dette området 
de siste årene. Styret har 
prøvd å få folk til å 
komme i gang. 
 
Ordne en komite og få med folk. 
Det er vanskelig. Mange ønsker 
å bidra litt, men tiden strekker 
ikke til. Vi må ha ca. 5 fra hvert 
årskull til å dra i gang en komite.  
 
Styret i agronomlaget vil være 
behjelpelig med å følge opp 
dette fra høsten. Undertegnede 
har tatt kontakt med en elev fra 
året 1992/93 som skulle 
kontakte noen. Det ble våronn 
og jeg har ikke hørt noe mer fra 
vedkommende. 
 
Er du en elev fra det året og 
ønsker å være med å 
arrangere en 25-års 
markering? 
 
Ta kontakt med oss i styret. 
 
Det er trivelig å treffe igjen 
medelever og kanskje lærere 
fra tiden på Skjetlein. Vi 
prøver! Buret kan benyttes 
som møteplass for 
planlegging. 
 
Sør – Trøndelag Agronomlag 
ønsker alle lesere av bladet en 
fin og god sommer! 
 

 

 

 

 

 

 

Agronomlagets Årsmøte 

Sør-Trøndelag agronomlag sitt 
årsmøte den 25.1.17 ble avholdt 
på buret på Skjetlein. Vår kjære 
og trivelige møteplass. Kun 
styret var tilstede. Alle i styret 
tok gjenvalg. Det ble tatt vanlige 
årsmøtesaker. 

Budsjett: inntekter er blad-
pengene. Utgifter er installering 
av varmepumpe i buret. 

Det vil bli satt av noen tusen til å 
få i gang en jubileumskomite.  

To saker har kommet inn til 
styret: 

1. Ingrid Resell skriver til laget 
at «gamle elever» savner å 
bli invitert til 25-års jubileum. 

Leder har gitt tilbakemelding om 
at styret jobber med denne 
saken. 

2. Haldor B. Grendstad viser til 
at media i den siste tiden 
(januar 2017) har skrevet 
om at Skjetlein er lokalisert 
som nytt traveanlegg når 
Leangen fases ut. 

Agronomlaget tar sterk avstand 
fra dette.  

Videre ønsker laget å være 
tilstede på Buret ved høst – og 
julegårdsopplegg på skolen.  

Laget ønsker å få til et opplegg 
med julehilsen til 
æresmedlemmene i laget. 

 

 

 

Styret består av: 

 Haldor B Grendstad, leder 

 Synnøve Gravdal, styre-
medlem 

 Anny N Husdal, styre-
medlem 

 Odd Marvin Aksjemhalten, 
styremedlem 

 Bernt Jørgen Stranden, 
styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tekst på plakaten i buret) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synnøve Gravdal 

Jubileum – 10 og 25 år siden du gikk ut fra 

Skjetlein 

 
Sør – Trøndelag Agronomlag 

Har som formål å jobbe for å øke 
forståelse for viktigheten av 
agronomi som fag, og sørge for 
at mange nok utdanner seg 
innen landbruk.  

 



 

 34 | Årets agronom  

 
 
«Den gode agronomen 
forvalter matjorda i 
evighetens perspektiv.  
Solid agronomisk 
kompetanse gir ønskede 
resultater i mat-
produksjonen.»  
 
Slik lyder vårt mantra på 
diplomet til «Årets agronom».  
Prosjektet er et samarbeid 
mellom de fire videregående 
skoler i landbruket, 
Landbrukstidende og Agronom-
laget.  Overrekkelsen skjer på 
Agrisjå siste helga i august. 
 
Formålet med prosjektet «Årets 
agronom» er tredelt: 
 

 Løfte fram kunnskapen om 
og viktigheten av agronom-
faget 

 

 Markedsføre skolene i land-
bruket 

 

 Øke kompetansen i land-
bruket 

 
Samlet tror vi dette vil bidra til at 
flere blir interessert og at 
interessen for faget vårt øker.   
 
Alle fire videregående skoler i 
Nord- og Sør-Trøndelag er med 
på prosjektet: Mære og Val i 
nordfylket og Skjetlein og Øya i 
sørfylket.   
 
Hjalmar Hugdal fra Øya og Hilde 
Følstad på Mære har utarbeidet 
omforente kriterier for kåringen 
av Årets agronom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten har vært et forbilde 
gjennom god innsats og et solid 
faglig resultat i agronom-
utdanningen.  

Kandidatens positive og aktive 
holdning til læring innenfor alle 
deler av utdanningen har 
resultert i god teoretisk 
kunnskap og sterke praktiske 
ferdigheter. 

Kandidaten har i tillegg gitt et 
positivt bidrag til læringsmiljøet 
på sin skole ved: 

 gode teamegenskaper og 
lagånd 

 ansvarsfull opptreden i 
forhold til medelever, 
ansatte og skoledriften 
ellers. 

Kandidaten har vært en god 
ambassadør for landbruket på 
sin skole ved et sterkt og allsidig 
engasjement innen landbruks-
næringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrukstidende sponser 
kandidaten med 1 års gratis 
abonnement, slik at den faglige 
kompetansen holdes ved like 
også etter fullført agronom-
utdanning. Vi kårer en verdig 
vinner i hvert fylke.   
 
Prisutdelingen skjer på Agrisjå 
på Stjørdal i løpet av siste helga 
i august.  Følg med på 
programmet for landbruks-
messa.  Velkommen til 
høytideligheten! 
 
Bernt Jørgen Stranden 
 
PS: I ettertid har vi bragt i 
erfaring at det jobbes med de 
samme tanker også i vårt 
naboland Sverige.   
 
Se http:/agronomuppropet.se  
for utfyllende info.  Her ligger 
det an til et spennende 
samarbeid over grensen! 
 
 
 

Årets agronom 

Agronomelever i praksis – godt samarbeid er viktig! 
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Diplomet som skal deles ut til årets agronom på Agrisjå i august. 

 
 



 

 36 | Nyheter fra Rwanda – people for people 

 
 
Eleven fra Skjetlein har 
for andre år på rad 
gjennomført en 
veldedighetsdag. 
Istedenfor å være på 
skolen, jobbet elevene 
og lønna ble overført til 
organisasjonen «People 
for people» 
 
Elevene har samlet nesten 
60000 kr for et prosjekt i 
Rwanda. Dette er et helt konkret 
tilbud om å være med på å 
gjøre verden litt mer rettferdig. 
 
Nyheter fra Rwanda 

 
Kyr 
 
Kyr på gården: per tiden er det 
seks kyr på gården. Kua Vidar 
fødte en frisk kalv 26.05.17! To 
kyr er drektige.   
 
Utplasserte kyr: to kyr, Edel og 
Sandra, og deres kalver er nå 
godt plassert hos to lokale 
bønder, Philip og Emmanuel.  
 
Philip og Emmanuel sammen 
med to mindre resurssterke 
bønder følges opp av vår 
agronom Jacques. Melken fra 
kyrne deles med Twa familier i 
området. 
  
Den siste måneden har det vært 
bra med regn og det er gode 
vekst forhold for gress i 
nærheten av fjøset. Vidar har 
fått mattilskudd etter fødselen.  

 
 
Matproduksjon 
 
Vi jobber kontinuerlig med å 
forbedre føde til kyrne og mat til 
arbeiderne og lokalbefolkning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tester ut forskjellige planter 
for å se hva som fungerer best.  
Den siste måneden har 
moringastiklingene blitt plantet 
ut på et større felt, avokadotreet 
stelles godt, området for 
macademiatrær er luket for 
ugress og greveria (skyggetrær 
for kaffe buskene) har blitt 
plantet. Per tiden er det veldig 
begrenset tilgang til stiklinger av 
ulike type vekster som er egnet 
for kufor.   
 
Moringa er en meget næringsrik 
vekst der mange bestanddeler 
av treet kan brukes for både 
menneske og dyrefor.  
 
Macademianøtter er meget 
næringsrike, og i tillegg en 
ettertraktet salgsvare. Det tar 7-
10 år før treet bærer nøtter. Så 
planting av disse trær er en 
langsiktig satsing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffe 
 
P4P dyrker kaffe for salg. 
Hovedhensikten er å tilføre P4P 
inntekt slik at vi kan 
gjennomføre tiltakene våre mot 
lokalbefolkningen.  
 
Kaffedyrkingen gir også arbeid 
til mange og økt kompetanse til 
arbeiderne i en næring som er 
en viktig i dette området. 
 
Den siste måneden har vi jobbet 
med luking, kalking, gjødsling 
og tildekking (mulching) av 
jorden, og beskjæring av 
kaffebuskene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People for people – P4P 



 

                             People for people | 37 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vann 
 
Det er viktig med stabil 
vanntilførsel til gården.  Dette 
har vært en stor utfordring. For 
å sikre dette så har vi kjøpt inn 
to nye tanker. Disse vil bli brukt 
for å samle regnvann fra taket 
på huset vårt. 

 
Hanne Paltiel P4P  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
People for Peoples mål 

 
Å bygge og drifte et kompe-
tansesenter som: 
  
1. bidrar til at lokal befolkning-

en blir styrket og i stand til å 

livsnære seg selv. 

2. bidrar til at flere barn går på 

skolen.  

3. fremmer forsoning mellom 

ulike folk i området.  

Kompetansesenter skal være på 
gården til Fred Kasigwa. Den er 
i Nyamagabe distrikt i sør øst 
Rwanda. Dette sentret skal 
være både en formell og 
uformell møteplass for lokal 
befolkningen. Våre aktiviteter 
(kyr, kaffe, matproduksjon) er 
hjørnesteinene i dette.  

«Sandra» med kalv 

 
 

«Vidar» med kalv 

 
 

Moringa plantet ut på åkeren 

 
 

1000 liter vanntank 

 
 

Damascene planter ut Moringa 

 
 

Twa kvinne og hennes barn henter 
melk. 

 
 Focus luker ugress rundt et 

macademia tre 

 
 



 

 38 | Kuslepp på Skjetlein – åpen Økologisk gård OIKOS 

 
 
Det var en spent 
driftsleder og medhjelper 
som møtte opp på 
Skjetlein i god tid denne 
lørdagsmorgenen for å 
klargjøre uteområdene 
mens det ennå var stilt 
og rolig. 
 
 
Vi hadde nok en viss anelse om 
at det kunne komme en del folk 
og biler, men at både 
fotballbanen og ridebanen måtte 
tas i bruk til parkering mens 
tunet fyltes opp av spente folk, 
var nesten mer enn forventa!  
 
Det kom mest barnefamilier, 
men også godt voksne folk som 
aldri hadde opplevd dette før, og 
gjerne ville benytte sjansen. Og 
når været i tillegg viste seg fra 
sin beste side, var det bare blide 
og fornøyde fjes å sjå! 
 
Heldigvis fikk vi også veldig god 
hjelp av en håndfull andre 
spreke og arbeidsvillige ansatte, 
som bidrog med salg i 
gartneriet, tenning av griller og 
diverse anna organisering. Vi 
hadde også utkommandert ca. 
20 dyktige elever fra Vg2 og 
Vg3 Landbruk, som sto på og 
jobba hele dagen!  
 
Kalver, sauer, grisunger og 
kaniner samt to traktorer ble 
plassert ute i god tid før 
publikum ankom. Noen tok et 
tak i gartneriet, mens andre ble 
sendt ut som parkeringsvakter. 
Og resten tok ansvar og passa 
på de dyra som sto ute hele 
dagen. Oppryddinga gikk også 
som en lek! Takk for en 
fantastisk innsats!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikos sto som arrangør, og 
sammen med Rørosmeieriet, 
TINE og Bondelaga stilte de opp 
med informasjonsmateriell og 
smaksprøver. Det vart delt ut 
både skjørost, sjokoladekake og 
TINEmelk. Torgrim informerte 
litt om økologisk landbruk 
generelt, og drifta på Skjetlein, 
før sjølve kusleppet. 
 
Det var nesten 2500 som kom, 
og det sto tett med folk rundt 
hele beitet når dørene vart 
åpna, litt etter klokka 12. Kyrne 
var litt skeptiske i starten, men 
det gikk fort over, og publikum 
fikk se en bøling med hoppende 
glade «fruer» som var lykkelige 
over endelig å få slippe ut etter 
en lang vinter inne i 
lausdriftsfjøset!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For de som ikke allerede har 
sett film og bilder på 
facebooksida vår, anbefaler vi 
en titt! TINE har også lagt ut en 
film fra arrangementet på sine 
facebooksider! Hvis du ikke er 
på facebook, kan du sjekke 
denne nettsida: 
 
http://www.oikos.no/aktuelt/popu
laert-kuslipp-paa-skjetlein  
 
Ingrid Ellen Resell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuslipp på Skjetlein 

Flott vær – mange tok turen til Skjetlen for å se på kuslipp 
 

F.v. Bjørg og Svein Gåsvatn, Vigdis 
Jonsen 
 

http://www.oikos.no/aktuelt/populaert-kuslipp-paa-skjetlein
http://www.oikos.no/aktuelt/populaert-kuslipp-paa-skjetlein
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OIKOS og Tine tok initiativ for arrangementet «kuslipp» ved Skjetein vgs  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 

Klassetur med 1AOA: «Denne utsikten over Byneset var en fin opplevelse for elevene.» 
 
Foto: Bente Høsøien 
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