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2 | Rektor | Insekter  

 

Også i år vil Skjetlein vgs 
delta på Trøndersk 
matfestival 2.-4. august 
Årets tema på stand 
Skjetlein er: insekt for mat! 
 

Aktiviteter på stand: 
 

 Smake på produkter med 
insekt-innhold 

 Smake insekter (hele) 

 Få informasjon om insekter 
som mat - bli insektekspert 

 

For å klare å dekke verdens 
framtidige matbehov, må vi tenke 
nytt og mer effektiv når det gjelder 
matproduksjon.  Innen år 2050 vil 
det, ifølge FN, være ca. 9 milliarder 
mennesker på jorda. Vi vil ikke ha 
nok arealer for å opprettholde en 
tilsvarende kjøttproduksjon som den 
vi har til dagens befolkning. 
 

Skjetlein videregående skole er 
opptatt av å lære elevene å tenke 
innovativt og være kreativ i hvordan 
morgendagens landbruk kan bidra til 
dette, samtidig som vi ser verdien i å 
ivareta tradisjonell 
matvareproduksjon som storfe, sau, 
gris og egg. Dette har vi store og godt 
etablerte anlegg for å gjøre.  
 

Insekter er "ekstremt effektive" til å 
omdanne maten de lever av til 
spiselig kjøtt, sier FAO (Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nation). I gjennomsnitt kan de 
omdanne to kilo næring til en kilo 
insektsmasse. Til sammenligning 
bruker storfe åtte kilo for til å 
produsere en kilo kjøtt. De fleste 
insekter produserer færre skadelige 
drivhusgasser enn i vanlig 
dyreproduksjon, og de kan 
nyttiggjøre seg matavfall, kompost 
og rester av dyr.  
 
 
 

 
Ved å produsere mat av insekter vil 
vi kunne redusere mengden avfall. I 
dag importeres mye av de insekts-
produktene som er tilgjengelige på 
det norske markedet.  
 

På Skjetlein vgs planlegger vi å 
starte produksjon av melormer, og 
etterhvert også sirisser. Dette vil 
bidra til en mer miljøvennlig helhet i 
produksjonen, sammenlignet med 
dagens import,   og føyer seg inn i 
rekken av allerede veletablerte 
prosjektet hos oss. Blant annet har vi 
et samarbeid med restaurant og 
matfag ved Strinda vgs; der vi leverer 
økologiske råvarer fra fjøset som 
Strinda videreforedler til vår kantine. 
Vi er allerede i gang med et 
samarbeidsprosjekt med noen av 
byens restauranter (Credo) der 
Skjetlein vgs skal levere økologiske 
urter og andre matnyttige vekster 
som dyrkes videre i og ved 
restauranten for at kjøkkenet skal ha 
tilgang på helt ferske råvarer. 
 
Gjertrud Jenssen 
 
 

 

Trøndersk matfestival 

 

 

 

 

kt  

Skoleåret er straks historie og 
tradisjonen tro gir bladet leserne 
igjen et innblikk i skolens store 
mangfold av ulike aktiviteter. Elever 
og ansatte inviterer barn og unge fra 
lokalmiljøet for å vise fram skolens 
praktiske læringsarenaer. Her får 
våre elever positive lærings-
opplevelser gjennom å skape noe 
sammen og dele felles opplevelser 
med dyr og natur. Her utvikles også 
så gode undervisningsopplegg at 
selv Naturfagsenteret ble inspirert 
av et av skolenes FYR opplegg; 
«Kappløpet mot Sydpolen». Dette 
involverer både programfag innen 
Naturbruk og flere fellesfag. At 
Skjetlein nå selv har søkt og fått 
innvilget støtte fra Erasmus + 
programmet til et samarbeid med en 
skole i Fransk Guyana og en skole 
på Tenerife med temaet 
Bærekraftig utvikling, sier også 

noe om at skolen har kompetente 
og dedikerte faglærere som satser 
ekstra for å gi elevene best mulig 
forståelse for de globale klima- og 
miljøutfordringene vi står overfor. 
 
At dagens ungdommer får møtes på 
tvers av landegrenser, kultur og 
språk om slike tema, gir håp for 
framtida.  
 
Skjetlein vgs er en skole som på 
mange måter lærer elevene om 
bærekraftig utvikling, både innen 
byggfagene gjennom bygging av 
passivhus, og innen naturbruk om 
bærekraftig matproduksjon, sårbare 
og truede arter og ulike typer forny-
bar energi. 
 
Skolens tilbud for voksne utvides 
stadig gjennom Grønt 
kompetansesenter. Fra høsten 
berikes Skjetlein med mange nye 
ansatte knyttet til skolens nye 
avdeling for særskilt tilrettelagt 
opplæring, og høsten 2019 får 
skolen et nytt utdanningsprogram; 
Teknologi og industriell produksjon. 
Skjetlein vokser! God sommer!  
 
Helén Pedersen 
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Nybygget på Skjetlein 
skal stå klart til å ta imot 
10 elever som trenger 
særskilt tilrettelagt 
opplæring (STO) fra 
høsten 2018 og to 
klasser i teknisk 
industriell produksjon 
(TIP) fra høsten 2019.  
 
 
 
STO-avdeling på ca. 750 m2 
ligger med elevareal og hoved-
støttefunksjoner på plan 1, 
mens noen av lærerarbeids-
plassene er på plan 2. Teori-
arealer for TIP på er på 
ca. 200 m2 skal ligge på plan 2. 
 
Bygget er utført i sin helhet i tre 
(bindingsverk) og er ført opp på 
plate på mark. Oppvarming av 
bygget kommer fra skolens 
nærvarmeanlegg og elektrisitet 
produseres med solcelleanlegg 
på ca. 300 m2.  
 
Overskuddsproduksjon benyttes 
på skolens øvrige bygninger før 
den eventuell selges. Bygget 
skal tilfredsstille kravene til 
passivhus. 
 
Tanken bak bygget:  
 

- Dimensjoner, materialvalg 

og farger skulle matche 

skolens øvrige 

bygningsmasse.  

- Bygget skulle tilfredsstille 

kravene til passivhus. 

- Vi skulle ha egen 

produksjon av energi (her: 

varme og el.). 

- Bygget skulle ha robuste 

materialer som tåler bruk, 

her er hele første etasje 

utført med tre som overflate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Andre etasje består i 

hovedsak av trefiberarmerte 

gipsplater.  

- Det har vært et høyt fokus 

på støydemping og 

akustikk, både ved 

prosjekteringen og 

utførelsen av bygget. 

 
Innvendig begynner arealene og 
ta form. Vegger, dører og 
kjøkkeninnredning er nå på 
plass. Bygget fremstår som 
åpent med lyse flater og gode 
lysforhold. Kravene til universell 
utforming er ivaretatt og arealet 
skal være godt tilpasset alle 
brukere av bygget. 
 
Utearealene utarbeides som en 
del av et kunstprosjekt, med 
fokus på den grønne profilen til 
skolen.  
 
Kunstner Eirin Støen har fått i 
oppdrag å lage en skisse til et 
kunstprosjekt som har som 
målsetting å bidra til særpreg og 
identitetsskaping, inspirasjon, 
undring og trivsel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunsten skal også være til 
praktisk nytte for elever ved 
STO avdelingen, men også 
være tilgengelig for øvrige 
elever og brukere av skolen. 
Kunstneren var på besøk på 
Skjetlein i begynnelsen av juni. 
Hun fikk en befaring på skolens 
områder og hadde møte med 
ansatterepresentanter.  
 
Kunstneren skal i løpet av 
høsten presentere en 
gjennomføringsplan for 
kunstprosjektet, og det er 
ønskelig med et samarbeid 
mellom kunstneren og ulike 
yrkesfagelever ved Skjetlein 
videregående med tanke på å 
bygge kunstverket. Det blir 
spennende å følge dette 
prosjektet videre og se hva 
kunstneren og skolen kan få til i 
fellesskap. Kunstprosjektet skal 
stå ferdig våren 2019. 
 
Elevinntaket til Skjetlein STO er 
sluttført, og elevene som har fått 
plass er informert om dette. 
Noen elever har vært på besøk 
på skolen for å bli kjent med 
området og ansatte.  Vi ønsker 
å tilby en skole som er  

Skjetlein vokser – ny avdeling starter i august 

Hus i hus, pedagogisk tilrettelagt – design og innhold er til hjelp og støtte i 
opplæringen. 
 

 
 



 

4 | Ny avdelingsleder Anne Lovise Kongshaug  

inkluderende, og som gir 
elevene muligheter for faglig og 
personlig utvikling. Gjennom 
skolegangen skal elevene få 
gode ferdigheter inn i 
voksenlivet. 
 
Prosessen med å ansette nye 
medarbeidere til den nye 
avdelingen er nå inne i en 
sluttfase.  Skolen vil få mange 
dyktige medarbeidere med ulik 
yrkesbakgrunn til høsten.  STO 
avdelingen har også vært så 
heldig å få med seg noen 
erfarne kollegaer fra Skjetlein 
inn i det nye tilbudet.  

 

 

 

 
 
 
 
Ny avdelingsleder for STO er 
Anne Lovise Kongshaug. 
 
Hvem er Anne? 
 
Kommer opprinnelig fra Averøya 
på Nordmøre. Har bodd i 
Trondheim de siste 20 årene. 
 
Fritidsinteresser? 
 
Dagene blir stort sett fylt med 
ulike gjøremål så det blir ikke så 
mye tid til fritidssysler. I ferier er 
det trivelig å dra ut på fjorden på 
Averøya eller å gå i fjellet. 
Reiser i inn og utland er også 
noe som jeg setter pris på. 
 
Hvor har du jobbet før? Vegen 
til Skjetlein? 
 
De siste 20 årene har 
Trondheim kommune vært 
arbeidsgiver. Først 10 år ved 
Opplæringstilbudet for barn og 
unge med autisme ved Åsveien 
skole, deretter 11 år ved Enhet 
for voksenopplæring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor søkte du på 
Skjetlein? 
 
Skjetlein er en spennende skole 
med mange fasiliteter. Gjennom 
tilgangen til praktiske fag og 
skolens læringsarenaer ligger 
forholdene godt til rette for å 
utvikle et tilbud for elever som 
har behov en tilpasset 
skolehverdag.   
 
 
 
Tekst: Anne Lovise 
Kongshaug 
 
Fotos: Håvard Fremo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ny avdelingsleder, Anne Lovise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygget knyttes fysisk til eksisterende skolebygg slik at det er mulig å 
komme seg til og fra tørrskodd.   
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Grønt kompetanse-
senter, utviklings-
avdelingen på Skjetlein 
videregående skole, har 
kjørt fire formelle 
utdanningsløp dette 
skoleåret. 
 
 
Fagskoleutdanningene i Melke-
produksjon og driftsledelse og 
Kornproduksjon og driftsledelse, 
VG3 Landbruk og VG2 
Blomsterdekoratør. 

 
Fagskoletilbudene 
 
Fagskoletilbudene er nye, 
landsdekkende 1-årige studium 
som tas på deltid over 2 år. 
Studentene får etter endt 
studium tittelen agrotekniker. 
Dette første kullet avslutter 
studiene våren 2019 med 
selvvalgt hovedprosjekt, og 
påfølgende innlevering av 
prosjektoppgave som skal 
forsvares muntlig.  
 
Studiet foregår på dagtid, 
vanligvis en dag pr uke, samt at 
det hvert semester er minst en 
obligatorisk 2-dagers samling 
her på Skjetlein. De fleste 
studentene har valgt å følge den 
ukentlige teoriundervisningen på 
Skype.  
 
De 20 studentene kommer fra 
forskjellige steder i landet, blant 
annet fra Skien, Halden, 
Neslandsvatn, Kleppe, Våga, 
Hjørungavåg og Mosjøen. 
Dessuten har vi flere studenter 
med geografisk tilhørighet i 
sørenden av Trøndelag. 
 
 
 

Skoleåret ble avsluttet med 
samling på Skjetlein i slutten av 
april, på timeplanen stod blant 
annet gårdsbesøk hos Stian 
Stokke på Rødde. 
 
Inneværende skoleår har vi 
hentet lærekrefter utenfra, blant 
annet fra Norsk Landbruks-
rådgiving, Tine, Ruralis og noen 
private aktører. Fra høsten av 
skal tre av skolens lærere 
undervise på fagskolen, og 
enda flere får muligheten fra når 
nytt kull starter opp høsten 
2019.  
 

 
VG 3 Landbruk - 
voksenagronomen 
 
Denne våren har vi fullført VG3 
Landbruk som privatist-
forberedende kurs for aller siste 
gang. 51 deltakere har fulgt oss 
fra januar 2017 til mai 2018. 
Disse har i all hovedsak fulgt 
kveldsundervisningen på Skype 
med oppmøte på fire forskjellige 
steder; Skjetlein, Oppdal, Røros 
og Tydal. Vi håper at alle som 
meldte seg opp til 
privatisteksamen bestod! 

 
 
Nye voksenagronomen 
 
Fra og med høsten 2018 går vi 
over til ny nasjonal modell for 
voksenagronomen. Den nye 
voksenagronomutdanningen 
omfatter alle landbruksfagene 
på VG2 og VG3 Landbruk. Det 
første kullet her på Skjetlein 
starter opp i september 2018 og 
blir ferdige i juni 2020. 
Utdanningen er spesielt rettet 
mot voksne som ønsker formell 
landbrukskompetanse, og 
studiet har en nedre 
aldersgrense på 25 år.  
 

Gjennomført og bestått studium 
gir rett til tittelen agronom. 
 
Det er lærerne ved Skjetlein 
som skal undervise på dette 
tilbudet, og det er lagt opp til 
teoriundervisning på torsdags-
kvelder og praktiske øvinger 
noen fredager og lørdager. 
Teoriundervisningen kan følges 
på Skype, noe som helt sikkert 
er nytt og spennende for de 
fleste elever og lærere. 
 
Ved søknadsfristens utløp 
hadde det meldt seg 33 søkere 
til 30 plasser, etter 
søknadsfristen utløp er det 
ytterligere 4 som har meldt sin 
interesse.  
 
Vi gleder oss til første 
undervisningskveld den 6. 
september, og ser fram til å få 
skolens lærere med på laget. 
Du kan lese mer om dette 
tilbudet på hjemmesiden til 
Grønt kompetansesenter. 
  
http://skjetleinkompetanse.no 
 
 
 
 

 
 
Fagskolen: glimt fra gruppe-
arbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanning for voksne på Skjetlein 

http://skjetleinkompetanse.no/
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  6 | Utdanning for voksne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG2 Blomsterdekoratør 
 
Anne Marit Weum holder fortsatt 
koken, og dette skoleåret har 
hun loset 9 deltakere gjennom 
kveldsundervisningen som 
foregår i Gartneriet. Disse har 
nå tatt eksamen som privatister. 
I skrivende stund ser det også 
ut til at tilbudet kommer i gang til 
høsten, da 8 søkere allerede 
har meldt sin interesse. 
 
Tekst og fotos Laila 
Stubsjøen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltakere på VG3 Landbruk 2017-2018 
 
 

Fagskolegjengen i kalvefjøset hos  
Stian Stokke 
 
 

Årets kull Vg2 blomsterdekorering 
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Oversikt 

 



 

 8 | Spennende reiser for elever ved Skjetlein vgs 

 
 
Skjetlein har for første 
gang selv søkt midler for 
Erasmus mobiliteter 
(reiser). Programmet er 
KA1 og skoler som tilbyr 
fag – og yrkesopplæring 
er målgruppen.  
 
 
De som har skrevet en søknad i 
regi av Erasmus vet at det er 
veldig krevende å lykkes. 
Skolen må gjøre et godt 
forarbeid og søkeren må kunne 
vise til lokal forankring (strategi) 
og allerede i søknadsprosessen 
definere innhold (program) av 
den fremtidige reisen til 
utlandet. Skjetlein har i fjor høst 
startet et samarbeid med en 
skole i Fransk Guyana og en 
utdanningsinstitusjon på 
Tenerife. Derfor ble disse to 
destinasjonene brukt i 
søknaden.  
 
Fakta om søknaden: 
 
Tema/tittel: Bærekraftig 

utvikling 
 
Mål: 
 

 øke elevenes fordel mtp 
jobbsøking etter endt 
utdanning som følge av 
kvalitetsutvikling og 
internasjonalisering 

 

 øke elevene motivasjon og 
slik få en økt kontinuitet i 
læringsutbyttet og 
progresjon i læringen.  

 

 økt rekruttering til utdanning 
inne grønn sektor.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Økt forståelse for 
kulturforskjeller. Herunder 
økt forståelse for hvordan 
undervisning foregår utfra 
økonomiske begrensninger.  

 

 Styrke lærernes faglige og 
pedagogiske ferdigheter. 

 
 
Hovedtemaet av prosjektet er 
bærekraftig utvikling 
 
Våre lærer og elever vil kunne 
reise til Fransk Guyana (FG) og 
Tenerife (T) for å få faglig påfyll 
og opplevelser som er svært 
forskjellig fra det de er vant til. I 
FG er det «biologisk mangfold» 
og «bærekraftig landbruk» som 
vil stå i fokus. Mottakerskolen i 
FG er, på lik linje med vår, en 
naturbruksskole og ungdom 
utdannes til jobber i grønne 
næringer.  
 
Skolens oppbygging av 
undervisningen bygger på 
samme prinsippene som hos 
oss: Elever har teoritimer (felles-
,prog.fag), og også praktisk 
opplæring ute som er knyttet 
opp mot prog.fagsteorien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevene fra vår skolen vil delta i 
den ordinære undervisn. 
sammen med mottakerskolens 
elever. Både i teori og i praksis. 
FG er mest urskog/jungel, med 
et høyt biologisk mangfold av 
både planter og dyr. Mange av 
disse artene er truet, og 
satsningen for å etablere 
bærekraftige bestander foregår 
lokalt og nasjonalt. Det jobbes 
også målrettet med å 
urbefolkningen i prosessen når 
et område som før var 
landbruksområde som blir til et 
beskyttet område. Mange steder 
er det slik at urbefolkningen 
tilbyr opplevelser for turister 
(økoturisme). Skolen benytter 
seg i stor grad av ekskursjoner 
slik at elevene får ta del i disse 
prosjektene. Ved å flytte 
klasserommet ut i felten vil det 
også øke elevene forståelse for 
de utfordringene landet står 
overfor. Vi ønsker også at våre 
elever får delta på dette. 
Myndighetene har utfordringer 
med integrering med de ulike 
nasjonalitetene som er i FG.   
 
 

Erasmus KA1 – Fransk Guyana 2019 /2020 

Kirken i landsbygda Kaw i naturreservatet Marais de Kaw 
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Ulike indianerstammer, 
europeere, og grupper som 
opprinnelig er fra Kina 
(Hmongfolket) ønsker å ivareta 
sin egen kultur. Dette gir seg 
også utslag i hvordan 
skolehverdagen er for både 
ansatte og elever. I tillegg 
opplever landet ulovlig 
innvandring fra nabolandene 
Brasil og Surinam. Skolene er 
pliktet å gi også illegale 
innvandrere skoleplass. Dette er 
også en kime til konflikter i et 
skolesystem med mangel på 
ressurser.  
 
Vi ønsker at våre elever skal få 
en større forståelse av 
viktigheten med integrering, 
men også se hvor utfordrende 
og vanskelig det kan være. Våre 
lærere vil hospitere i 
undervisningen i FG. For å 
kunne styrke den framtidige 
utviklingen til skolen er det et 
poeng å sende med lærere fra 
både felles- og fra prog.fag. For 
å få best mulig oversikt og 
utbytte av turen, er det et poeng 
at alle lærerne deltar i alle 
tilbud/opplæring som gis. Altså: 
lærerne følger elevgruppa, 
uavhengig av hvilke fag som 
tilbys.  
 
FG ligger 4 grader fra ekvator. 
Dette gir oss en unik mulighet til 
å oppleve og lære om arter og 
samspill i naturen som er svært 
forskjellig fra norske forhold. I 
tillegg vil vi få innsyn i ulike 
utfordringer og hvordan disse 
håndteres. Et eks. kan være 
ulike årsaker til å benytte seg av 
drivhus; mens vi i Norge trenger 
dette for å holde på varmen, 
brukes tilsvarende i FG til å 
holde sterk stråling ute for å 
unngå å svi plantene.  
 
Hovedformålet på T. er at 
lærere og elever blir kjent med 
innbyggere på en øy som lever 

av turisme. Vi ønsker å utvikle 
økoturisme/gårdsturisme til en 
del av opplæringstilbud i våre 
programfag. Ved å dra til T vil vi 
lære hvordan de har utviklet sin 
økoturisme. Hvilke utfordringer 
de har møtt på, og hvordan 
disse har blitt løst. 
Kompetansemålene i den 
nasjonale læreplanen åpner for 
lokale tilpasninger, og slik kan 
elevene komme med innspill og 
delta i prosessen for å utvikle et 
slikt opplæringstilbud ved vår 
skole.  
 
Entreprenørskap er et fag våre 
elever har, og vi ønsker å la 
dem få ta del i hvor viktig denne 
kunnskapen er når det skal 
knyttes opp mot økoturisme. I 
tillegg kan vi få kunnskap om 
andre faktorer. Tenerife ligger 
kun 200 km fra kysten av Afrika. 
Dette gjør at kultur og mat er 
inspirert av både det afrikanske 
og det europeiske kontinentet. 
Vi vil også her, som på FG lære 
om integrering av ulike 
nasjonaliteter, se på hvordan en 
slik historisk immigrering har 
påvirket samfunnet. T. har, som 
er en vulkanøy, ulikt jordsmonn 
sammenlignet med Norge. Det 
vil være aktuelt å se hvordan 
lokalbefolkningen har utnyttet 
landskapet rundt seg til å skape 
et livsgrunnlag.  
Hvorfor skal vi gjøre det? 
 
I vår EU utvikl.plan har vi def. 
skolens behov. Vi vil nevne at 
skolens prosjekter forankres i 
læreplaner (LP) I dette 
prosjektet inngår LP felles- og 
prog.fag naturbruk.  Med 
klimaendringene opplever vi i 
Norge at vekstsesongen blir 
lengre, og vi kan i dag 
produsere arter som tidligere 
ikke overlevde i norsk miljø. For 
å bedre elevenes og skolens 
evne til å utnytte slike endringer, 
er det hensiktsmessig å besøke 

områder som har kompetanse 
på produksjon av varmekjære 
arter. I våre utd.prog er vi 
innovative. Elever oppfordres til 
å være kreative og skape nye 
behov.   
Kulturforståelse. Vi opplever at 
elever fra oss som har vært på 
tur lærer så mye mer enn bare 
fag. De lærer om seg selv. Det 
har mye å gjøre med at vi lever i 
et rikt land, og de fleste land vi 
besøker har ikke samme 
ressurser. Skolesystemene i 
Europa er ulikt vårt, dette gir 
våre elever en "eye-opener" om 
hvor priviligerte de er. 
 
Gjertrud Jenssen / Stefan 
Preisig 
 
 
 
 

 
 

 
Ekspertvurdering 
 
Med denne søknaden skisserer 
Skjetlein vgs et spennende og 
eksotisk prosjekt. De overordnede 
formålene med prosjektet er godt 
beskrevet, og forankret i skolens 
egne strategier. Det er særlig 
interessant at skolen ønsker å rette 
fokus på et bredt spekter av både 
lokale og globale utfordringer 
gjennom dette prosjektet, fra å 
forsøke å gjøre elevene bedre 
skikket til å få jobb etter endt 
utdanning til å bedre forstå de 
globale klima- og 
miljøutfordringene vi står overfor. 
 
Tildelte midler: 
 
EUR 17314 
 
(ca. NOK 165’000) 
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Avreise fra Skjetlein var 
satt til klokka 07.00 
onsdag morgen, og 
ingen sov for lenge 
denne dagen! Bussen 
trilla stødig sørover mot 
første stopp hos 
Marianne Rønning og 
Tørresvangen gård på 
Kvikneskogen. 
 
Besøk på geitegård 
 
På tur ned mot Hamar stoppet vi 
på en geitegård. Der fikk vi 
vafler, kaffe og saft. Vi fikk også 
smake på geitemelk. De fortalte 
oss litt om driften med geitene 
og om planer de hadde 
fremover. De har blant annet 
tenkt å lage ost som skal selges 
på marked og eventuelt i 
nærbutikker. De har også planer 
om å opprette et eget 
gårdsutsalg. Vi dro inn i fjøset 
hvor vi fikk se på 
melkemaskinene og fjøs-
innredningen. Det var fint vær 
den dagen så nesten alle 
geitene var ute, så da gikk vi ut 
for å hilse på dem. Etterpå dro 
vi inn i andre deler av fjøset 
hvor vi fikk hilse på killingene.  
 
Det falt veldig i smak hos 
mange. Noen fikk også mulighet 
til å bære en geitekilling. Vi fikk 
også tatt en titt på bukkene der, 
men de var veldig skeptiske – 
siden bekledningen vår minna 
for mye om dyrlegens antrekk!  
Det var gøy å være på en 
geitegård, for det har vi aldri 
besøkt før. Det var et fint besøk 
og veldig hyggelige folk der. 
Etter et par timer hos Marianne 
og geitene hennes gikk ferden 
videre, til Jønsberg 
videregående skole litt sør for 
Hamar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøk på Jønsberg 

 
Da vi kom til Jønsberg vgs ble vi 
servert middag. Det var 
kyllinggryte og ris på menyen. 
Etter maten tok noen av 
agronomelevene på Jønsberg 
oss med på en rundtur på 
gårdsbruket og skolen. Vi fikk 
sett på kufjøset fra et galleri. 
Etter det fikk vi gå inn i 
sauefjøset og videre til 
smådyravdelinga. Noen fikk 
også være med inn i grisefjøset.  
 
Besøket i grisefjøset var veldig 
artig for det var ikke likt noe vi 
hadde sett før, fordi det var 
økologisk produksjon. Grisene 
var dessverre ikke ute da vi var 
der, siden det var veldig sein vår 
på Hedmarken, så snøen 
stengte fremdeles for 
luftelukene deres. 
 
Vi fikk også omvisning på 
internatet, som er under 
oppussing med ei 
kostnadsramme på 20 millioner. 
Det er et stort og staselig bygg 
fra 1913 som ruver godt i 
landskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Store Ree og Staur 
 
Før vi ankom Hamar kjørte vi 
rundt som noen turister på 
leiting etter oksestasjonene 
Store Ree og Staur. Vi fant først 
fram til Store Ree som ligger i 
Stange og det er Geno sin 
seminstasjon. Der er det et elite-
/ungoksefjøs, fire venteoksefjøs, 
et bufferfjøs og en gammel 
ærverdig hovedbygning. Vi 
kjørte bare gjennom og så på 
fra bussen. (PS: Ingrid Ellen 
Resell har hatt sommerjobb der, 
i studietida). Deretter dro turen 
videre til Staur som også ligger i 
Stange. Det er seminstasjonen 
for kjøttfe. Der så vi også på 
NSG (norsk sau og geit) sin 
seminstasjon. Vi fikk ikke 
komme inn så vi måtte se på 
bygningen fra utsiden. Det var 
veldig greit å få en liten oversikt 
over hvor de ulike 
avlsstasjonene ligger.  
 
 
 

Agronomklassens studietur 

Grisefjøset på Jønsberg – økologisk produksjon.  
 

 
 



 

                              Lena Valle vgs | 11 

Innsjekking og kveldsmat på 
hotellet 
 
Vi sjekket inn på Scandic hotell i 
Hamar. De serverte suppe hver 
kveld. Første kvelden var det 
blomkålsuppe uten blomkål. 
Andre kvelden var det sopp-
suppe. De hadde også noe mat 
som virket som rester fra 
middagen stående til servering. 
Noen av elevene tok 
kveldsmaten på McDonalds. 

 
Besøk hos Geno, Tyr og 
Norsvin 
 
Torsdagsmorgen etter at vi 
hadde spist frokost gikk vi til 
Storgata i Hamar. Der skulle vi 
få høre på ulike foredrag fra 
Geno, Norsvin og Tyr. 
Foredragene handlet om hva de 
forskjellige organisasjonene 
driver med innenfor avlsarbeid. 
Foredragene var ganske like og 
veldig interessante. De hadde et 
bra opplegg med mye brosjyrer 
vi kunne få. På slutten av siste 
foredrag hadde de en kahoot 
som vi deltok på. Resultatet ble 
veldig bra og 2 av 3 plasser på 
pallen bestod av Skjetleinelever. 
Første- og tredjeplassen gikk til 
oss. Jønsberg vgs måtte nøye 
seg med andreplassen.  
 
Rett etter besøket hos GENO, 
Norsvin og Tyr satte vi oss i 
bussen og tok turen over til 
andre sida av Mjøsa. 
Ettermiddagen skulle brukes til 
et besøk på Lena-Valle 
Videregående skole: 
 
Besøk på Lena Valle vgs 
 
Lena-Valle vgs er den eneste 
skolen med naturbruks-
utdanning i Oppland, og med 
eget internat, kantine, gårdsbruk 
og egen skog er Lena-Valle en 
stor og populær skole. Det er 
nærmere 700 elever og 170 

ansatte på skolen, fordelt på 6 
ulike studieprogram. 
 
Utdanningsprogrammene de 
tilbyr, er: studiespesialisering, 
idrettsfag, teknikk og industriell 
produksjon, service og 
samferdsel, helse- og 
oppvekstfag og naturbruk. Innen 
naturbruk kan elevene velge 
mellom agronomutdanning, 
hest- og hovslager, 
anleggsgartner og skogbruk. De 
kan også gå studieforberedende 
naturbruk.  
 
Avdeling Valle har eget 
gardsbruk med allsidig drift 
innen husdyr og skogbruk. 
Lena-Valle videregående skole 
har internat for elever som går 
på skolen. Det er 60 rom, fordelt 
på fem ulike boenheter: 
Internatet, Rektorboligen, 
Stratos, Haugen og Skogen. 
Elevene som bor på internatet, 
får alle måltider servert i kantina 
på skolen. Vi fikk også middag 
der, TACO var veldig populært 
etter en lang dag! Og etterpå 
var det omvisning på skolen og 
gården, ved avdelingsleder Åge 
Flægstad som er utflytta trønder 
(fra Frosta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolen og gården ligger ikke på 
samme plass. Dyr og utstyr er 
fordelt mellom skolen og 
gårdsbruket, hester og maskiner 
er plassert på skolen. De har 
også plass der for noen av 
elevenes smådyr. Skolen har ny 
anleggsgartnerhall, og et stort 
verksted med maskinhaller for 
traktorer og landbruksutstyr. 
Neste byggeprosjekt er å rive 
det gamle grisehuset, og bygge 
nytt internat. Det er omtrent 15 
km fra skolen til Presteseter 
gård, og når elevene har 
undervisning på gårdsbruket, 
blir de skyssa dit til 
morgenstellet. Etter at 
morgenstellet er gjort, er det tid 
for lunsj. Den kan elevene lage 
sjøl på tekjøkkenet i det nye 
undervisningsbygget. Etter lunsj 
har de ei økt med teori, før 
dagen avsluttes med 
ettermiddagsstell hos dyra. 
 
På Presteseter gård har de et 
splitter nytt grisefjøs på 900m2 
(offisielt åpna 13. mars) for 30 
årspurker i smågrisproduksjon. 
De har også plass til oppfôring 
av slaktegris. I den ene enden 
er det i tillegg bygd 250m2 
undervisningsrom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åge Flægstad (t.v.) opprinnelig fra Frosta viser gjestene rundt. Lene og 
Johan Martin følger med. 
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Storfefjøset på Presteseter er 
også nytt, det sto ferdig i 2016. 
De har en kvote på 373 000 l 
mjølk, som produseres av 50 
årskyr. Nyfjøset har både 
mjølkerobot og skraperobot, 
men også egen båsfjøs-
avdeling der de kan drive 
opplæring i rørmjølking. I 
utgangspunktet var det ei egen 
avdeling for sau i fjøset også, 
men etter den første vinteren 
fikk de store problemer med 
katarrfeber hos storfe, så inntil 
videre er sauene oppstalla i god 
avstand til storfe, i et anna fjøs. 
Planen er å bygge nytt fjøs til 
sauene også på Presteseter i 
nær framtid! 
 
Vi var veldig imponert over de 
store, flotte fjøsa! Og «litt» 
misunnelig … 
 
Da vi omsider kom om bord i 
bussen og satte kursen mot 
Hamar igjen, var det mange 
som var ganske trøtte etter en 
lang og innholdsrik dag! Fredag 
morgen var alle oppe til frokost, 
og klar for å sjekke ut til avtalt 
tid!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bussen sto klar til avgang, og 
klokka 09.30 starta vi på 
heimturen, som gikk via 
Blæstad og Elverum. 
 
Besøk/omvisning på Blæstad 
 
Siden vi hadde god tid på å 
komme oss til skogmuseet på 
fredag, stoppet vi på Blæstad 
for å høre om skolen og få en 
liten omvisning der.  

 
Norsk skogmuseum 
 
På veien hjem til Trondheim dro  
vi til skogbruksmuseet i 
Elverum. Der var det veldig mye 
som hadde med skog å gjøre. 
Der var det alle slags type 
skogbruksutstyr, dyr som 
bor/bodde i skogen, ting laget 
av tre og historier om hvordan 
skogbruket endret seg oppover 
årene. 
Etter to timer på Norsk 
Skogmuseum, var elevene 
veldig klar for heimreisa - og 
turen opp gjennom Østerdalen 
gikk rolig for seg! Det var mange 
som fortsatt drev med isfiske på 
Glomma lengst sør, mens isen 

var tynnere og mer usikker jo 
lenger nord vi kom! 
Noen av elevene kunne ikke 
delta på studieturen, men de 
hadde hendene fulle med 
arbeidsoppdrag på Skjetlein de 
dagene resten av klassen var 
på tur: 
Vi som ikke var med på 
klassetur (Snorre, Trym og Idun) 
ble igjen på skolen og gjorde 
diverse oppgaver her. Det var i 
hovedsak fokus på produksjon i 
gartneri. Vi var med på å plante 
mango i den tropiske avdelinga, 
og vannet i alle avdelingene i 
gartneriet.  
 
Vi hjalp også til med å beskjære 
både tomat- og agurkplanter 
ettersom ekstra vegetasjon var 
overflødig. Ved å fjerne det som 
var overflødig, bruker planten 
mer energi på å modne 
fruktene. Det var også bruk for 
nyttedyr mot skadedyr som 
bladlus. Derfor ble vi med og 
satte ut snylteveps som jakter 
på bladlus.  
 
Vi deltok aktivt da det ble 
klauvskjæring i fjøset. Da 
sorterte vi kyr, og hjalp til å 
sende de riktig vei.  
 
Vi flyttet også diverse utstyr som 
skitpumpe og ei gjødselpumpe, 
og en sauehenger fra 
potetkjelleren for å kunne 
komme fram til 
potetsorteringsanlegget der.  
Det ble brukt Massey Ferguson 
5610 med ekstra lange gafler til 
å løfte av kassevenderen på 
toppen av stativet og så kjørte vi 
den opp til verkstedet. 
 
I tillegg til de tre dagene på 
studieturen, har klassen fått 
med seg flere flotte opplevelser i 
landbruket her i heimfylket også. 
 
 

Peder og traktorene. 
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Grovfôrkonferansen på 
Stjørdal 

 
7. og 8. februar fikk vi tilbud om 
å være med til grovfôr-
konferansen på Stjørdal. Dette 
var svært lærerikt, og vi fikk 
høre om beiting med sau, 
melkeku og ammeku, og 
erfaringer med heilgrøde. De 
elevene som valgte å ikke være 
med, jobbet med en ganske stor 
oppgave om grovfôr, siden 
faglærerne var deltakere på 
konferansen disse dagene 
også. 

 
Åpen dag ved Orkel 
Når Orkel hadde åpen dag så 
dro vi selvfølgelig av gårde dit. 
Der fikk vi servert gratis vafler 
og det hjalp veldig på humøret 
etter som været ikke var helt på 
topp, det regnet kameler. Vi fikk 
gå rundt på egenhånd å se på 
det forskjellige utstyret. Det var 
folk som fortalte om de 
forskjellige redskapene. Det ble 
også arrangert en infotur. Da ble 
folk med en guide og fikk se på 
ting, samtidig som de fikk info 
om det. Etterpå viste de en 
demonstrasjon av en 
minirundballpresse. Men det var 
ikke bare en presse til gress. 
Den kunne presse alt fra jord, 
flis, kompost, gress osv. Det vi 
fikk se på var at de presset og 
pakket flis.  

 
Utplassering 
Agronomklassen klarte så klart 
å krangle seg til ei uke med 
utplassering også. Den fant sted 
i uke 12. Målet var at vi skulle 
utplasseres et sted som er 
relevant for en agronom. Noen 
var hjemme og jobbet, mens 
andre var hos andre 
bønder/avløsere, gartneri, stall, 
hundesalong, hundepatruljen 
AS og Busklein besøksgård. 

Med dette fikk vi et innblikk i 
hvor mye forskjellig man kan 
arbeide med etter fullført 
agronomutdannelse. 
 
Reinskleiva 
Vi var på besøk på Reinskleiva  
gård. De driver med 
storfekjøttproduksjon, både med 
ammekyr og oppfôring av okser. 
Ammekyrne går ute hele året, 
og har en overbygd fôringsplass 
i tillegg til et hus å søke ly i. 
Kalvene går med moren hele 
tiden, og slutter med tiden å die, 
selv om de ikke skilles. 
Oksekalvene flyttes inn i fjøset 
sammen med de innkjøpte 
NRF-oksene når de avvennes. I 
oksefjøset er det store binger 
med halmtalle. Alle oksene er 
veldig rolige, og det virker som 
at de trives med løsningen. 

 
Nytt fjøs på Gåsbakken 
Onsdag 4. april var vi så heldige 
å få komme på åpningen av et 
nytt fjøs på Gåsbakken. Der fikk 
vi omvisning i det nye fjøset og 
det ble servert hamburger og 
saft. De fleste fikk også utlevert 
en ku nøkkelring med lyd og lys.  
De hadde mange 
innredningsløsninger der som vi 
ikke har på Skjetlein. Det var en 
annen type melkerobot og det 
var et annet fôringssystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi fikk høre om hvordan 
prosjektet med byggingen av 
det nye fjøset ble til. Vi fikk også 
et intervju med bonden på 
gården. Han fortalte oss om 
hvordan han hadde opplevd 
prosessen, og hva han så fram 
til nå som han hadde et nytt 
fjøs. Det var en fin dag hvor vi 
fikk sett og opplevd mye nytt. 
 
Kjøttskjæring på Strinda vgs. 
 
Like etter påske fikk en liten 
gjeng fra agronomklassen 
anledning til å være med på 
kjøttskjæring på Strinda vgs. To 
kyr fra vårt eget fjøs på Skjetlein 
skulle parteres og deles i riktige 
stykker. Med forkle og hansker, i 
brynje og med skarpe kniver fikk 
vi prøve oss på å kutte ut større 
stykker av både bryst og 
slagside før vi så kutta dette opp 
i mindre stykker som biffer, 
fileter, entrecoter og rester som 
ble til kjøttdeig. Gjennom dette 
arbeidet fikk vi god oversikt og 
innføring i dyrets anatomi og 
hvor de ulike kjøttstykkene blir 
hentet fra. Dette var en svært 
interessant og læringsrik 
opplevelse. Vi fikk kverne 
restestykkene til kjøttdeig, og 
vakuumpakket både dette og 
resten av kjøttstykkene før vi 
satte dato og navn på pakkene.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Norsvinskolen. Foredrag om avlsarbeid.  
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Dyrisk dag for 1. klasse ved 
Nypvang 
 
Den 27. april hadde vi invitert 1. 
klasse ved Nypvang skole på 
besøk til oss. De hadde lyst på 
en dyrisk dag, hvor de fikk 
innblikk i alle dyrene vi har på 
Skjetlein. Vi i agronomklassen 
ble delt inn i ulike grupper: 
smådyr, hest, ku, sau, gris, 
maskiner og noen var guider og 
fulgte gruppene rundt på de 
ulike postene. Alle ungene 
storkoste seg og var nysgjerrige 
på det meste. Favoritten var 
traktorkjøring.  

 
Våronn på Skjetlein 
I mai har det vært våronn på 
Skjetlein, og elever fra 
agronomklassen har deltatt 
aktivt hele tida. Mesteparten av 
jorda som skulle jordarbeides 
ble pløyd i høst, så det ble 
ganske lite pløying i våronna. 
Etter pløying skulle jordene 
sloddes for å jevne ut pløgsla. 
Av alle jordene på Skjetlein, er 
det bare et par stykker som har 
en del stein. Dette fjernet vi for å 
unngå problemer med stein i 
slåttonn/skuronn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste oppgave var å spre 
gjødsel og molde ned med 
såbedsharv. Vi spredte både 
husdyrgjødsel fra gris og ku, og 
grønngjødsel. Deretter var det 
tid for såing. Vi sådde havre, 
bygg og grønnfôr, både med og 
uten gjenlegg med gress. Det 
siste vi gjorde var tromling.  
 
Kuslepp 5. mai 
Lørdag 5. mai inviterte vi «hele» 
Trøndelag, og åpnet fjøsdørene 
for at kyrne skulle få komme ut 
på beite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementet trakk ca. 5000 
besøkende til skolen! Elever fra 
3NAL satte opp gjerder, 
plasserte ut bord og benker og 
gjorde andre forberedelser i 
forkant av kuslippet. På selve 
kuslippet hadde vi ulike 
oppgaver: Noen solgte pølser, 
saft og kaffe, noen var i fjøset, 
noen passet på dyrene på plena 
(sauer med lam, grisunger, 
kalver og kaniner), noen solgte 
varer i gartneriet, og noen var 
parkeringsvakter. 
 
 
 
Tekst og fotos: 3NAL 2017-
2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin hjelper barna med å bli kjent med marsvinene.  

 
 

Gruppebilde av årets agronomklassen – organisator og husdyrlærer 
Ingrid Ellen i midten – nederst. 

 
 



 

                 Kvinner med grønne finger og svarte hender | 15 

 
En kort hagehistorie sett 
gjennom kvinners øyne. 
En hedring av mine 
kvinnelige inspirasjons-
kilder. 
 
I år har elevene endret mange 
bed i skolens parkområde og 
mer skal det bli. 
Rhododendronbuskene har blitt 
flyttet til et mer skyggerikt sted, 
kassene i sansehagen har fått 
beplantning og det har kommet 
flere stauder i hagen ved 
fiskedammen. En hage skal 
endre seg fra år til år og denne 
artikkelen forteller litt om 
historien om hagens utseende 

med vekt på kvinners rolle i den.  

 
Smak og behag 
Hagens utseende gjenspeiler 
vår tidsånd.  Vår smak og ideer 
om hagens stil endrer seg 
gjennom tidene. Vi kan oppleve 
stramme geometriske mønstre i 
blomsterbed kombinert med 
mye stein eller landlige 
romantiske blomsterbed 
kombinert med blomsterenger. 
Jordflekken rundt våre hus kan 
ha flere funksjoner; som å vise 
beboerens status og posisjon, å 
være en plass for å vise en 
samling spesielle planter eller bli 
en plass for rekreasjon, lek og 
kreativitet.  
I vår tid endrer ting seg hurtig i 
hageverdenen. Vi kan stadig se 
og oppleve nye trender og 
hageinspirasjon gjennom en 
diversitet av hagebøker, 
hageprogrammer på fjernsynet, 
utstillinger, ukeblad, og sosiale 
media. Kunnskap og inspirasjon 
blir formidlet til et hovedsakelig 
kvinnelig publikum.  Det er viktig 
for vår generasjon å se tilbake i 
fortiden. Hvor ligger våre røtter i 
hagehistorien og hva kan vi 
lære av våre forgjengere?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinnene inntar en spesial 
plass i hagehistorien 
 
Hagekunst er blant de eldste 
kulturuttrykkene som finnes. 
Utgangspunktet var kanskje å 
dyrke nyttige vekster på en så 
effektiv måte som mulig. 
Hagekunsten bestod av å 
beskytte disse plantene mot 
vind og vær og gjøre det på en 
ryddig måte. 
 
Hagens vugge finner vi i 
Midtøsten. For rundt 7000 år 
siden begynte mennesket å 
dyrke planter som ikke bare var 
spiselige, men også fordi de var 
vakre.  Ett av de sju 
underverkene, Babylons 
hengende hager, skal ha blitt 
laget til dronning Semiramis. 
Dette hageanlegget skal ha hatt 
flere etasjer og geometriske 
former som utgangspunkt.  

 
Små urtehager ved gårder og 
klostre 
 
I middelalderen ble kloster-
hagene en dominerende faktor 
for utviklingen av hageanlegg.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste hager var nyttehager. 
Mange av de plantene som ble 
brukt som nytteplanter i 
middelalderen ser vi i dag som 
prydplanter. I en klosterhage 
kunne det vokse madonnaliljer, 
klosterpeoner, opiumsvalmuer, 
juleroser og ringblomster. 
Latinske ord som hortus, 
herbarium, og gardinum ble 
brukt for å beskrive en form for 
hage. I Norden var ordene mer 
vanlig som urtegård, kålgård, 
lystgård og humlegård. Gård 
betyr opprinnelig innhegning.  
Små urte- og grønnsakshager 
ble utformet i kvadratiske og 
rektangulære bed som ble 
omkranset av buksbom eller 
andre grønne busker. Hele 
hagen var omringet av en mur. 
Bedene ble plassert rundt en 
brønn og la i le for vær og vind. 
 
Alle kvinner og nonner som 
dyrket urter, blomster og 
grønnsaker på små hageflekker 
har hatt en stor innflytelse på 
hagekunsten.  Kvinner har alltid 
hatt en sterk tilknytning til 
naturen og dyrking av urter for 
medisinsk bruk og føde har 
bestandig vært deres 
 

Kvinner med grønne fingre og svarte hender 

Silje og Emilie fra vg1 naturbruk som lager et pent blomsterbed på Skjetlein. 
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oppgave. Allerede så tidlig som i 
1160 beskriver den tyske 
abbedissen Hildegard von 
Bingen flere urter i sin bok om 
planter. (Physica)  Von Bingen 
var for øvrig også en meget 
habil kunstner og musiker.  

 
Store hager og parkanlegg for 
overklassen 
 
Det kan virke som en kvinnes 
stormannsgalskap da den 
spanske Hertuginnen av Osuna  
i 1783 anla en gigantisk hage 
som var på  over 250 hektar i 
nærheten av Madrid. 
Et annet eksempel er en liten 
bryllupsgave; dronning Lovisa 
Ulrika av Sverige fikk 
Drottningholm slott og park i 
gave fra sin mann Adolf Fredrik 
etter deres bryllup i august 
1744.  Noen år senere fikk hun 
en kinesisk inspirert hage med 
paviljong som bursdagsgave. 
 
Keiserinne Josephine de 
Beauharnais (gift med 
Napoleon, 1763-1814) samlet 
over 250 forskjellige sorter roser 
til hennes hage i Malmaison. På 
dette tidspunktet var kun 30- 40 
sorter roser kjent i Europa.  
Napoleon skal ha sagt til en 
planteforsker: ”De forsker på 
planter? Det gjør min kone 
også”. Andre kvinner ble kjent 
gjennom å lage detaljerte 
botaniske tegninger eller 
malerier av planter og insekter. 
Den tyske botanikeren Maria 
Sibylla Merian tegnet mange 
vitenskapelige tegninger.  I 1680 
publiserte hun en bok i tre deler 
om blomster. Hun reiste med sin 
datter i 1699 – 1701 til Surinam 
for å studere og tegne 
sommerfugler og eksotiske 
blomster.  Den svenske 
biologen Carl von Linné baserte 
seg på hennes tegninger da han 
skrev sitt Species plantarum.  

 

 
Hagedesignere 
 
Store hagedesignere i 
hagearkitekturens historie har 
vært menn, for eksempel Andre 
Le Nôtre som tegnet parken i 
Versailles for kong Ludvig den 
14.  En pen hage økte statusen 
til eieren og egnet seg ypperlig 
til å holde fester i. (Fêtes 
galantes)Derimot er det er rekke 
kvinner som har satt sitt stempel 
på hagearkitekturen gjennom 
tidene.   

 
Beatrix Havergal 
 
Beatrix Havergal som grunnla 
den første gartnerskole for 
kvinner i England i 1891 
(Waterperry school for Lady 
Gardeners) fortalte sine 
studenter: ” Den eneste måte å 
lære noe om planter er å utføre 
arbeidet som må gjøres på 
akkurat dette øyeblikket”.  På 
læreplanen stod botanikk, 
metoder for plantedyrking men 
også landskapsarkitektur og 
hageinnredning. Det var første 
gang at kvinner kunne få en 
profesjonell gartnerutdannelse. 
Tidligere var de henvist til 
muntlige utvekslinger av 
erfaringer og selvstudie. 
Utdanningen varte tre år og 
skolen fikk et ypperlig 
omdømme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 1896 ble de første kvinnene 
ansatt som gartnere i Kew 
botaniske hager i London. Dette 
var ikke uten problemer. Det ble 
stilt en rekke krav til de 
kvinnelige gartnerne som måtte 
underordne seg strenge regler. 
En kvinnelig gartner fikk ikke lov 
å gifte seg og måtte jobbe hard. 
Jentene skulle også ha på seg 
herreklær (en slags 
ballongbukse) og en lue for å 
skjule håret. Det var ikke bare å 
komme her og ta over en manns 
jobb! Mange interesserte fra 
London besøkte Kew gardens 
for å se dette underet. 

 
Gertrude Jekyll 
 
En annen kvinne som har hatt 
stor betydning for dagens 
hagedesign er Gertrude Jekyll.  
(1843-1932) Hun startet sin 
karriere som 17-åring ved å bli 
opptatt på Kensington School of 
Art i London.  Jekyll designet 
ulike mønstre med stiliserte 
blomster og blad og jobbet i 
forskjellige materialer og 
teknikker.  Dessverre fikk hun 
en øyesykdom som 
 
 
 

 

Bilde t.h.: Marte og Vilde fra vg2 
anleggsgartnerklassen skjærer 
belegningsstein til et forhøyet 
plantebed. 
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gjorde det umulig å jobbe med 
presisjonsarbeid og begynte å 
planlegge hager. Hun 
eksperimenterte mye i 
foreldrenes hagen. Jekyll var 
ikke gift, reiste mye og hadde 
sett mange hager. I 1880 
begynte hun å skrive om 
fargesammensetninger og 
plantekombinasjoner i hager for 
bladet Garden.   Gertrude Jekyll 
var opptatt av en naturlig stil 
med flytende overganger i 
farger og planter med mange 
stauder og sommerblomster. 
Stilen virker landlig og 
romantisk.  Hun sa:” En hage er 
en fantastisk lærer. Hun lærer 
deg tålmodighet og lærer deg å 
vente, hun lærer deg flid og 
sparsomhet, men frem for alt 
lærer hun deg grenseløs tillit”.   

 
Fremdeles har Jekylls 
hageideer en stor innflytelse 
dagens hagedesign. Hennes 
yndlingsplanter var stauder med 
dyse farger; blant annet 
kattemynte, lammeøre, 
skrinneblomst og filtarve.  
 
Arkitektur- kunst eller natur? 
 
Tilhører hagedesign- 
hageanlegg arkitektur eller 
kunst? Svaret er ikke tydelig, 
grensen mellom de to 
disiplinene forsvinner når man 
ser gode hageanlegg. En 
vellykket hage spiller både på 
fornuft og følelser. Dronningene 
som bestilte flere mål med 
geometriske barokkhager var 
mer interessert i kultur, 
arkitektur og status. Menneskets 
intellekt hadde makt over den 
ville naturen. Men andre, som 
for eksempel den engelske 
forfatteren og hagearkitekten 
Gertrude Jekyll ønsket at 
hennes hager skulle ligne på et 
naturlig maleri. Hun sa i 1896:” 
Hagens viktigste oppgave er å 
skape lykke og velvære”.  

Å jobbe med hageanlegg er 
mangfoldig og er som regel 
teamwork. Mennesker som 
arbeider i ulike disipliner må 
jobbe sammen for å skape og 
realisere en hage. Det å lage en 
pen hage er en læreprosess 
som varer en menneskealder. 
Det finnes aldri et øyeblikk at 
man tenker; ”nå vet jeg alt”. Det 
å skape en hage innebærer 
blant annet å kreere skjønnhet 
gjennom teknisk og botanisk 
kunnskap. Alle sansene blir 
stimulert gjennom lyd, 
bevegelse, duft, farge, form og 
tekstur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg skulle gjerne ha vist bilder 
av arbeidene som disse 
damene har laget, men har 
dessverre ikke noe 
billedmateriale tilgjengelig. Du 
kan gjerne Google på Jekyll, 
Havergal, von Bingen og Merian 
for å se hva slags fantastiske 
arbeider de har skapt. 
Istedenfor viser jeg bilder av 
jenter som jeg har hatt som elev 
i år og som har jobbet i 
parkanlegget på Skjetlein.  Jeg 
håper de også blir en 
inspirasjon for andre. 

 
Tekst skrevet av Marian  
Roodenburg  (som også har 
svarte hender og grønne 
fingre) 

 
 
 
 
 

Bilder: Malin, Frida og 
Sandra fra vg2 NAL-
NAB lager en grønn 
vegg. De bruker en 
gammel palle som 
basis for en vertikal 
urtehage. 
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I forbindelse med et 
tverrfaglig samarbeid på 
VG3 med fagene 
kroppsøving, natur-
forvaltning og utmark og 
kulturlandskap så dro vi 
på den årlige 
overnattingsturen med å 
gjennomføre lærings-
aktiviteter som topptur, 
klatring og ferdsel i 
vann. 
 
 
Turen gikk til Meråker og VG3-
elevene som går naturbruk ble 
med på turen. Vi kjørte fra 
Skjetlein VGS 14.mai 2018 og 
ankom Meråker klokken 10.00 
samme dag. Her ble det en 
kjapp matbit før elevene gjorde 
seg klar til topptur til Fonnfjellet 
på 1100 moh.  
 
Vi startet å gå fra 350 meter 
over havet og gikk opp 750 
høydemeter med en strekning 
på 7 km. Underveis fikk vi se 
nydelig natur og siste rest av 
snø som smeltet. 
 
Etter over 2 timer med gange 
kom vi til toppen og her snudde 
været raskt fra 20 grader og sol 
lengre ned, til 5 grader og skyet 
så en godt pakket sekk med 
ekstra klær var godt å ha. Da vi 
ankom leirplassen var det tid for 
å grille og gjøre seg klar til 
padling i kajakk, kano og 
padlebrett. 
 
Her padlet vi i stille vann ved et 
storslått fossefall og andre 
prøvde fiskelykken. Neste dag 
var det tid for sikkerhetskurs i 
klatring kl.07.30. Etter kursingen 
fikk vi gjennomført klatring med 
ulike hinder og ZIP-line.  
 

Dette var veldig heftig der vi 
klatret i fjellvegger over 30 
meter fra vannet. Her fikk man 
virkelig kjenne på følelsen av å 
utfordre seg selv og ekstrem 
mestringsfølelse etter å ha 
gjennomført løypene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er en flott opplevelse og 
læring som elevene får oppleve 
ved sitt siste år på Skjetlein 
VGS og neste kull med elever 
kan bare glede seg. 
 
 
Tekst og fotos: Raymond 
Grytbakk Korsnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tverrfaglig tur Vg3  

Lærer i 
naturforvalting 
Einar 
Jermstad (t.h.) 
sammen med 
elevene. 
 

 
 

Topptur til 
Fonnfjellet, 
750 
høydemeter 
og 7km. 
 

 
 

Padling i 
stille vann. 
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30 april fikk elevene i 
niende trinn på Spongdal 
skole en annerledes 
skoledag.  
 
 
De var invitert av vg1 naturbruk 
klasse 1NAB og 1NAB til en 
naturbruksdag her på Skjetlein. 
Det var ca 50 elever som 
forventningsfulle stilte opp til 
naturtikamp i godværet. 
Naturtikampen her på Skjetlein 
har blitt en årviss begivenhet, og 
Spongdal skole som er vår 
nærskole er et naturlig valg for 
oss å invitere. Det gjør at 
ungdomsskoleelevene blir kjent 
med en del av våre elevene, 
lærerne og alle linjevalgene vi 
har her på Skjetlein.  
 
Elevene på vg1 var godt 
forberedt og kunne presentere 
ett spennende utvalg 
utfordringer. Med HMS i fokus 
ble alle utfordringene 
overkommelige for Byneset og 
Leinstrands representanter. De 
konkurrerte med stor iver og 
entusiasme. Denne oppgaven 
går rett inn i faget naturbasert 
aktivitet, hvor det heter at 
elevene skal blant annet 
planlegge gjennomføre og 
vurdere naturbaserte aktiviteter, 
for en utvalgt målgruppe, 
samtidig som HMS holdes i 
fokus.  
 
Første post fokuserte på 
treffsikkerhet og konsentrasjon, 
ved hjelp av pil og bueskyting 
på blink. På den andre posten 
fikk elevene utfordret seg på 
behandling av smådyr. Hvordan 
kan man i praksis få en kanin til 
å forsere ett hinder. Videre 
måtte elevene prøve seg på 
båltenning, og etter hvert få en 
mengde vann til å koke.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ble også vurdert på tid. Vg1 
elevene hadde også laget et 
balansebrettspill som fire og fire 
elever måtte samarbeide om å 
løse, Saging av trestokker, 
sprettertskyting, balansering og 
flere andre spennende 
utfordringer. Det ble lunsj i 
kantina og en fortsettelse av 
tikampen, før det ble 
premieutdeling etterpå.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemeldingen fra Spongdal 
skole var entydige, elever og 
lærere hadde fått en fantastisk 
spennende dag på Skjetlein 
vgs. De vil gjerne komme tilbake 
neste år. 
 
Stor honnør til 1NAB og 1NAD 
for godt gjennomført prosjekt.  

 
Tekst og fotos Bjørn 
Brujordet 
 
 

Naturtikamp – Spongdal på besøk 
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 20 | Piggsvin ved Skjetlein 

I september fikk jeg 
forespørsel fra Malin i 
1NAR om vi var 
interessert i å overta 
piggsvin fra Piggs-
vinhjelpen.  
 

 
Svaret var selvfølgelig ja. I flere 
år har vi snakket om at det 
hadde vært artig å ha piggsvin 
på Skjetlein. Piggsvin er et dyr 
som appellerer til folk flest og vi 
kjenner dem fra litteraturen som 
Bolla Pinnsvin, Ludvig og Petter 
Pinnsvin, men også i spill og 
filmer. Piggsvina var funnet på 
Inderøya nord i fylket og hadde 
mistet sin mor i trafikkulykke. 20 
september flyttet de inn i sports- 
og familiedyrstallen, i starten 
bodde de i et stort kaninbur.  
 
Dette var jo en unik mulighet for 
elevene. Vg2 YFF smådyr/hund 
(yrkesfaglig fordypning) fikk i 
oppgave å finne ut mest mulig 
om piggsvin. Hvordan skal vi 
innrede bingen de skal bo i? 
Hva kan vi gi dem av mat og 
drikke? Hvordan lever de i 
naturen? Livssyklus? Kjønn? 
Dvale? Trusler? Har vi lov å ha 
ville dyr i fangenskap? Hva er 
rett informasjon å finne på nettet 
og hva er ikke?  Her var det 
mye å ta tak i. Deretter var det 
ut å finne kvister, løv, i tillegg til 
høy, flis og halm for å innrede 
bingen, hus, mat- og 
vannkopper.  
 
HMS ble også sjekket og vi 
innførte hygieneregler for å 
unngå å smitte piggsvina med 
noe og at de kunne smitte andre 
med f.eks salmonella (like liten 
sjanse som å bli smittet av 
salmonella via hund). Etter litt 
diskusjon fikk de navna 
Nåleputa og Sonic.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piggsvina ble et populært og 
lærerikt innslag i sports- og 
familiedyrstallen, både blant 
elever, ansatte og besøkende 
som f.eks 4H-dagen. De er mye 
brukt i undervisning i ulike fag. 
Elever samlet meitemark, 
snegler og nedfallsfrukt for å gi 
piggsvina godbiter. Det hendte 
ofte at det var kommet ny 
forsyning etter elever hadde 
vært på tur i skog og mark 
Hoved-fôret var kattemat og 
vann som drikke.  
 
Piggsvina må ikke få melk, de 
tåler ikke laktose og får diaré. Ut 
i november ble Nåleputa og 
Sonic mindre og mindre aktive, 
enkelte dager så vi dem ikke ute 
av huset. Det var på høy tid å 
gå i vinterdvale. Et rolig og 
beskyttet sted på Skjetlein ble 
funnet og innredet med hus, 
mat- og vannskål, og en stor 
haug med høy, halm og løv.  
 
Jeg besøkte dem annenhver 
dag i starten inntil de ikke viste 
tegn til å være aktive, deretter 
jevnlige besøk utover vinteren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I april begynte de å vise tegn til 
å ha våknet og ble besøkt daglig 
for å gi mat og vann. Nå kan jeg 
avsløre for alle elever og 
kolleger hvor de har vært i 
vinter: På handicapdoen i 
Sørvesten, bygget som «står på 
vent» ved Fjøset. Nå har de 
flyttet ute ved Flåtten, det er et 
egnet sted å sette dem ut i 
naturen. Det er en litt uryddig 
del av anlegget på Skjetlein 
med litt kvist og kvas, variert 
terreng, løvskog, en bekk og 
gamle frukttrær. Vi håper de 
finner seg til rette i dette 
området. I starten gikk de i en 
innhegning, den ble åpnet slik at 
de nå kan gå fritt inn og ut. I 
innhegninga får de vann og mat. 
Så får vi håpe vi treffer på dem 
når vi er i området og at de blir 
opphav til en piggsvinbestand 
på Skjetlein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piggsvina Sonic og Nåleputa 

Elever og besøkende blir kjent med piggsvina.  
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Fakta om piggsvin 
Latinsk navn: Erinaceus 
europaeus 
 
Norsk utbredelse: Langs hele 
kysten og et godt stykke inn i 
innlandet, fra Østfold til 
Hamarøy i Nordland. Finnes i 
alle fylker unntatt Troms og 
Finnmark. Artens naturlige 
utbredelsesområde er trolig 
langs kysten fra Østfold til 
Rogaland, samt opp i de sydlige 
dalfører der landskap og klima 
er velegnet. Det øvrige 
utbredelsesområdet skyldes 
utsettinger fra mennesker. 
 
Levested (habitat/biotop):  
 
Natt-/skumringsaktiv. 
Opprinnelig en løvskogsart. 
Etter at mye av løvskogene er 
omgjort til kulturlandskap med 
jordbruk, tettsteder og byer, 
finnes nå piggsvin først og 
fremst her. Trives best i busker, 
kratt, enger, grøftekanter, 
villniss og uryddige hager der 
det finner både mye mat og 
gode skjulesteder og 
bolmaterialer. 
 
Om dyret: Kroppens overside 
er dekket av om lag 6000 
kraftige 20–25 mm lange, 
mørkebrune pigger, gulaktige 
ved basis og i spissen. Ansikt, 
ben og bukside er kledd med 
stive hår. Det har en mørk flekk 
på brystet, og snuten er 
uttrukket. Kroppslengde 20–30 
cm, hale 15–40 mm og vekt 
325–1200 g.  
 
Kjønnsmodning: I Norge er 
hunn-piggsvin antakelig ikke 
kjønnsmodne før i sin 3. 
levesommer, dvs. når de er 2 år 
(mulig hanner noe før). Sørover 
i Europa er de kjønnsmodne i 
sin 2. levesommer (11 
måneder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parringstid: April-mai-tidlig juni, 
så fort snøen har smeltet og de 
er ute i aktivitet etter 
vinterdvalen. Parring kan også 
forekomme senere utover 
sommeren så lenge 
kjønnshormonene produseres. 
 
Drektighet: 30-49 dager med 
gjennomsnitt på 35 dager. 

 
Fødsel: Oftest i slutten av juni, 
men unger kan fødes både 
tidligere og senere på 
sommeren. 
Ungene kommer fram fra 
ynglebolet når de er 3-4 uker 
gamle, og forlater bolet for godt 
når de er 5-6 uker gamle. 
 
Kullstørrelse: 1-10, 
gjennomsnittlig 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levealder: Opptil 10 år i 
fangenskap, sjeldent mer enn 5 
år i naturen. Stor dødelighet 
første leveåret og i kalde lange 
vintre. 
Bol: Runde bol av tørt løv og 
gress, 30-60 cm i diameter, 
under busker, trerøtter, hull i 
bakken, på enger og jorder med 
høyt gress, i steingjerder, 
kompost- og løvhauger, 
krypkjellere, under uthus, 
utedoer, dokkestuer, trapper og 
terrasser. 
Næring: Alteter, hovedsakelig 
biller, larver, snegler, 
meitemark, fuglunger, 
museunger, ormer, frosker, 
åtsler, nedfallsfrukt, bær og 
sopp. 
Ekskrementer: 0,7-1 cm tykke 
og 3-4 cm lange sorte pølser 
fulle av insektrester. 
 
 
 

Sunniva (t.v.) og Malin med Sonic og Nåleputa (t.h.) 
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Dvale: Piggsvin ligger i 
vinterdvale i perioden oktober–
april, eller kortere, avhengig av 
klima og snødekke. Da senkes 
kroppstemperaturen fra 35 ◦C til 
10 ◦C eller mindre avhengig av 
temperaturen i omgivelsene. 
Kroppsfunksjoner stopper opp, 
hjerteslagene reduseres til 
under 20 slag i minuttet og det 
kan gå flere minutter mellom 
hver pust. 
 
Fredning: Piggsvinet er 
totalfredet, dvs. det er ikke 
jakttid på arten. Drap av 
piggsvin vil kunne straffes med 
bøter/fengsel iflg. viltloven. I 
henhold til den norske rødlista 
er piggsvin vurdert til å være 
livskraftig (LC). Piggsvin er 
derfor ikke en rødliste art, noe 
som vil si at det ikke er vurdert 
til å være utrydningstruet per 
dags dato i Norge. Likevel er det 
antatt at piggsvinbestanden har 
gått tilbake i Norge og Europa 
de siste årene.  
 
Trusler: Forsvarstaktikken med 
å rulle seg sammen til en 
piggete ball fungerer ikke mot 
biler og robotgressklippere. 
Fragmentering av 
leveområdene. For velstelte 
hager og parker. Anlegging av 
svære monokulturer med 
omfattende planering med 
fjerning av bekker, grøfter, 
skogholt, steingjerder og 
kantvegetasjon har ødelagt den 
varierte mosaikken i landskapet 
som piggsvin og mange andre 
dyr er avhengige av. Sprøyting 
både reduserer 
næringsgrunnlaget og kan gi 
forgiftninger og 
atferdsforstyrrelser. Piggsvin blir 
også drept av fôrhøstere, eller 
dør av sult etter fall i ferister 
eller lysgraver, eller etter å ha 
satt seg fast i bærnett. Fortetting 
av byområder fjerner vegetasjon 
og har gjort forholdene dårligere 

for piggsvin. Kortklipte plener og 
fjerning av hageavfall hindrer 
piggsvin i å finne bolmaterialer 
og mat. Piggsvin blir også 
skadet og drept under 
bråtebrenning, kantklipping og 
av hunder. Av ikke menneske 
påførte trusler kan nevnes ulike 
parasitter, bakterier og virus. Av 
naturlige predatorer er antakelig 
grevling viktigst, men også 
rødrev, store rovfugler og ugler, 
kråkefugl og muligens mindre 
mårdyr spiser piggsvin. 
 
Tekst og foto: Margot Fiske 
Hokstad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsvarspositur 

 
 

Vinterbolig, handicapdoen i Sørvesten 
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En tverrfaglig oppgave 
for anleggsgartnere.  
Fra midten av januar til 
påskeferien har anleggs-
gartnerklassen jobbet 
med en tverrfaglig 
oppgave i program-
fagene nyanlegg, drift og 
yrkesfaglig fordypning 
kombinert med engelsk.  
 
 
Oppgaven gikk ut på å designe 
og lage en hage til en bestemt 
kunde. Det stiltes en rekke 
tekniske krav, blant annet ville 
kunden ha stein i hagen, en 
mur, noen trekonstruksjoner og 
noen plantekasser med 
beplantning. Hagen måtte også 
få forskjellige høyder, dette 
innebærer én eller flere trapper.  
I faget engelsk kunne elevene 
forklare sine ideer ovenfor sin 
kunde.  
 
Da er det viktig at en rekke 
fagbegrep er på plass. 
 
Hvordan starter man med en 
slik oppgave?  Først og fremst 
ved å snakke om muligheter, 
vise inspirerende eksempler og 
la elevene øve, prøve og feile. 
For å kunne bygge en hage må 
man ha en plan og en tegning. 
Dette ble en individuell oppgave 
til elevene. Resultatet ble at vi 
fikk en rekke ideer å velge 
imellom. De beste og mest 
logiske tegningene ble 
utgangspunkt for en modell i 
kartong. Også dette ble en 
individuell oppgave.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To tegninger ble utarbeidet. Det 
er spennende å se hvordan 
samme tegningen tolkes av 
forskjellige elever.  
 
Før det praktiske arbeidet kunne 
starte, rundt omkring 
vinterferien, ble en modell valgt 
til utgangspunkt for hagen og 
elevene laget en materialeliste 
og en arbeidsplan. Det praktiske 
gikk ut på å lage murer, en sti, 
en sitteplass, to trapper, 
plantekasser og beplantning. I 
denne fasen er det en del 
prøving og feiling for å komme 
seg videre. Det er både tekniske 
og estetiske krav å ta hensyn til. 
I tillegg er det viktig med et godt 
samarbeid. Alle må gjøre sin 
jobb og diskutere utfordringer 
med hverandre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennom hele prosjektet har vi 
tatt tid til å stoppe opp og 
reflektere over arbeidet som var 
gjort og sett på forbedrings-
potensiale. Det har vært en 
meget lærerik prosess, både for 
elever og lærere. 
Våre anleggsgartnere har gjort 
en kjempejobb med denne 
hagen. Samarbeid i gruppen har 
vært eksemplarisk. Det er vel 
hovedgrunnen at resultatet ble 
meget bra, både estetisk og 
teknisk.  
 
Tekst og collage Marian 
Roodenburg 
 
 
 
 
 

Planlegg og lag en hage 

Illustrasjon; en collage av arbeidsprosessen 
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Det har vært stor 
aktivitet på byggfag 
dette året og elevene har 
fått lært mye om mange 
yrker på vg1. Hoved-
prosjektet til vg2 har 
vært bygging av 
passivhus på Melhus. 
 
 
 
Programfag VG1 
 
Som alltid starter høsten med 
HMS. De første ukene er det full 
fokus på bekledning og riktig 
utsyr for å etablere gode rutiner. 
Etter en kort opplæring med 
håndsag, får elevene opplæring 
i riktig bruk av farlig verktøy. 
Også gjennom å prøve ut 
verktøyet under oppsyn av 
lærere. Etter denne prosessen 
starter vi med flislegging/maling 
og går deretter over til 
betongfaget der elevene lager 
forskaling, armerer og støyper 
søylefundament etter tegning. 
Fundamentene blir solgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hovedfokus for vg1 i år har vært 
å bygge dukkehus (Bimbo). I 
forskjell fra tidligere år har 
elevene i år bygd Bimboene 
med klimakonstruksjon som 
normale hus, men i mindre 
målestokk, selvsagt. Det har 
vært god læring i rundt denne 
aktiviteten og elevene har både 
trent ferdigheter og tillagt seg ny 
kunnskap. Et hus må ha dør og 
vindu, og dette har også 
elevene produsert fra bunnen 
av. Bimboen skal være tett og 
det innebefatter også taket, så 
taktekking er en naturlig del av 
jobben, inkludert å lage blikk for 
å beskytte israftbord. Elevene 
har også gjennomgått et 
obligatorisk stillaskurs med 7,5 
timer teori og godkjennes 
gjennom en prøve før eleven 
deretter gjennomfører et 7,5 
timers praktisk kurs i 
stillasbygging av typene Jamax 
og Haki. 
Elevene har i faget YFF vært 
utplassert i perioden fra etter 
høstferien og frem til påske på 
vg1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har også vært litt ute på 
bedriftsbesøk i faget. Natre og 
Verform i Meråker, Omvisning 
på Sverresborg med fokus på 
eldre byggeskikker og en dag 
med opplæringskontoret for 
glassfaget på verkstedet til Riis 
glass, Lade blant annet. Tidlig i 
fjor høst var vi på MEF dag i 
Vassfjellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggfag skoleåret 2017-2018  

Bilde fra MEF dag hos 
Franzefoss bruk, Vassfjellet 
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Bilde fra den praktiske delen av stillaskurset. 
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Vg2 byggteknikk  
 
Vg2-elevene har il lange 
perioder vært på Melhus, der de 
bygger passivhus etter PAL-
metoden (Passivhus – aktiv 
læring). Elevene er godt i gang 
med det 3. huset, dette er tett 
utvendig i skrivende stund. Hus 
nummer 2 er ferdig, mens det 
første huset allerede er bebodd. 
Byggteknikk fører til fire yrker og 
de yrkene de får minst erfaring i 
på Melhus må øves inne på 
skolen før den tverrfaglige 
eksamen gjennomføres i disse 
tider. 
 
 
 
Tekst og bilder Marius Løvli, 
Knut Hølås og Arve Karlstrøm 
 

Bilde av elever som er med på montering av turbin  
ved vannhjulet. 
 

 
 

Tett undertak på PAL- hus nr 3. 
 
 

 
 

Bilde fra Melhus hvor de vet å kose seg i matpausen. 
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Da er vi klare til å starte 
dagen. Godt humør er 
viktig, og det har vi 
masse av. I dag er det en 
bil som må rengjøres. 
 
 
 
Vi starter med å finne frem 
kluter, vaskemidler, 
høytrykkspyler og støvsuger. 
Jobben begynner med å kaste 
ut matter, støvsuging av bilen, 
og vasking av vinduer 
innvendig. Så blir vasking av 
bilen innvendig gjort grundig. 
Deretter vaskes bilen utvendig, 
før den tørkes med tørre kluter. 
Resultatet: ren bil og fornøyd 
kunde. 
 
 
Omlegging av hjul fra vinter- til 
sommerhjul er også en av 
oppgavene som gutta tilbyr. Da 
er rengjøring av hjulene viktig. 
De spyles grundig med 
høytrykkspyler og vaskes med 
svamp og såpe. Etterpå får de 
stå å tørke. Hjulene legges 
deretter i poser, før de legges i 
bagasjerommet på en ren og 
pen bil. Dagen avsluttes med 
rydding av utstyr, skylling av 
kluter og bøtter. Hallen blir 
rengjort og gjort klar til neste 
oppdrag.   
 
Tekst og fotos: Geir Uglestad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutta på bilpleien 
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Fysisk aktivitet og turer i 
naturen er viktig for alle 
elever, så også for AHT – 
elevene som har 
alternativ opplæring ved 
Skjetlein videregående 
skole.  

 
Mandag 4. juni dro vi, en 
entusiastisk gjeng bestående av 
elever og lærere, på tur med 
Vassfjelltoppen som mål. For 
noen var det første gangen og 
for andre var det fjerde gangen 
vi var på vei til toppen.  
 
Som følge av grillforbudet 
utendørs i Melhus kommune, la 
lærer Anna sommerkotelettene 
på grillen hjemme hos seg 
dagen i forveien. Med humøret 
på topp og det som så ut til å 
kunne bli «været på vår side», 
lå ferdiggrilla sommerkoteletter 
og potetsalat i sekkene våre da 
vi startet turen i en av skolens 
minibusser. Vi kjørte opp til Kvål 
og deretter et stykke opp 
Vassfjellvegen opp til bommen, 
og parkerte på 
parkeringsplassen der. Fra 
parkeringsplassen slynget 
skogsveien seg oppover i cirka 
5,2 km, med en forholdsvis 
krevende stigning på 660 
høydemeter.  
 
Vassfjellet ligger som en stor 
rygg mellom Melhus og Klæbu 
og deles av de tre kommunene 
Melhus, Klæbu og Trondheim. 
Vassfjelltoppens høyeste punkt 
er på cirka 710 moh. og dit 
skulle vi! Etter hvert ble vi litt 
småskeptisk til været, men 
toppen var målet – føtter og vilje 
middelet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forutsetningen for en strabasiøs 
tur som dette er ulikt innad i 
elevgruppa, noe vi tar høyde for, 
men masta på toppen lokket i 
det fjerne og det gjorde også 
tanken på lunsj og varm drikke 
på toppen av Vassfjellet. 
 
Etter 1,5 times prat, smil og 
latter, spørsmål om hvor lenge 
det var igjen til toppen og en 
salig blanding av forskjellig 
trøndervær, så vi endelig målet. 
Skodda lå tykk over Vassfjellet 
og det er en stor misforståelse 
om vi hevder at vinden blåste 
friskt. Det var rett og slett 
bitende kaldt på toppen og med 
en sterk vind som tok godt tak 
om vi ikke holdt oss i le av en 
bygning. Dessverre er det synd 
å si at det er godt tilrettelagt for 
turgåere – også om en blir utsatt 
for utfordrende vær på toppen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Det er ingen benk i sikte 
hverken underveis eller oppe på 
toppen, ei heller gapahuk å 
søke ly i på toppen. Men, AHT 
er ingen pyser, vi kan å kle oss 
etter været og se positivt på de 
fleste utfordringer som måtte 
oppstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevene i AHT ved Skjetlein – på topptur  

 

Bratt tur oppover mot målet - Vassfjellet 
 

 
 

Utsikt fra Vassfjelltoppen – bort til Skjetlein videregående skole 
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Like før vi tok fatt på turen ned 
igjen, lettet skylaget og vi fikk 
anledning til å «se hjem», 
oppleve den fantastiske utsikten 
helt bort til Skjetlein 
videregående skole. 

 
Summa summarum hadde vi en 
fin tur der vi opplevde «Vivaldis 
fire årstider», men uten 
fiolinkonsert og med fuglekvitter. 
Det var sludd og kulde, regn og 
vind, solgløtt og varm luft – alt 
etter hvor på veien opp/ned vi 
var. Vassfjelltoppen er verdt et 
besøk eller flere, men 
fortrinnsvis i noe varmere vær 
enn 4-5 grader på toppen.  
 
 
Tekst og fotos: Anna 
Olaidatter Olsen 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Masta i det fjerne 

 
 

Nesten på toppen! 
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Dette bekkefaret har sitt 
utspring dels fra 
Hestsjøen, men også fra 
Kåttåtjønna via Rørmyra. 
 
Øverste delen av bekken går 
nordøstover og den heter da 
Hestsjøbekken, før den renner 
ned sørover mot Skjetlein, her 
blir den kalt Storbekken. Videre 
nedover forbi skolen møter den 
Eggangårdene og kalles der for 
Egganbekken. Etter hvert får 
bekken en vestlig retning. 
Nedenfor Mokorsen treffer den 
Buskleinbekken, før den stuper 
ned i Gaula, rett før Gaulosen. 
 
I flere år har mange av skolens 
elever Vg1 bygg og Vg1 
naturbruk brukt området ved 
kvernhuset til å dekke 
læreplanmål. Byggfag har 
konsentrert seg om kvernhuset, 
vannrenner, vannhjul og turbiner 
for teknisk utnyttelse av bekken. 
Vg1 naturbruk ser på bekkdalen 
i et videre naturbruk og 
rekreasjonsperspektiv 
 
I vår har vg1 naturbruk satt av 
en del timer på rydding langs 
bekken fra kvernhuset og 
nedover.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her har det vært gjengrodd, 
nesten slik at det ikke har vært 
farbart. Mye arbeid har vært 
gjennomført, som fjerning av 
trær, fjerning av gammel netting 
og piggtrådgjerder. Det er utrolig 
hvor lunt og trivelig miljøet blir i 
slike bekkdaler, når man tar seg 
tid til å rydde opp og gjøre 
området farbart for mennesker. 
Vg1 naturbruk har planer om å 
fortsette ryddingen langs 
bekken nedover, så langt skolen 
eier. Samtidig er det planer om 
å sette opp en gapahuk, for å 
drive mer fleksibel undervisning 
i flotte omgivelser. Vi håper etter 
hvert at bekkørreten igjen vil 
sees oppover Storbekken.  

 
 
Tekst og fotos: Bjørn 
Brujordet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvernhuset og bekkedalen 

Bilde t.h.: Hestsjøen oppe 
til venstre, markert området 
ved Skjetlein vgs – 
bekkedalen. 
 
Kilde: googlemaps 
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Frisbeegolf er den 
raskest voksende 
idretten i verden i dag. 
Det har skolen tatt inn 
over seg og laget en 
bane rundt det flotte 
anlegget vårt. 
 
Byggfag vg1 og anleggsgartner 
vg2 har i løpet av skoleåret 
laget et utfordrende bane rundt 
skoleområdet. Elevene fikk 
utfordret sine kreative ideer 
gjennom å designe sine kurver, 
men også dette med å bygge 
etter en tegning som de selv har 
laget. Tilslutt skulle dette på 
plass rundt om på området.  
 
Ideen fikk vi fra en frisbee-
entusiast som heter Geir Olav 
Svee, han fikk greie på at vi 
hadde to frisbeekurver som ikke 
ble så mye brukt. Han ble med 
rundt på parkanlegget og 
området rundt for se på 
mulighetene til å lage en bane 
her. Skjetlein ligger jo i et meget 
flott område, men det var 
selvsagt en utfordring å finne 
områder hvor det ikke var for 
tett med dyr, mennesker eller 
maskiner.  
 
Banen er hovedsakelig til 
benyttelse for våre elever og 
ansatte, men også naboer og 
andre interesserte måtte jo få 
anledning til å komme hit for å 
spille frisbee.  
 
Frisbeegolfens prinsipper er 
enkle, man skal kaste en frisbee 
fra A til B og prøve å bruke så få 
kast som mulig. Det ligner mye 
på vanlig golf men man bruker 
frisbee i stedet for ball og kurver 
i stedet for hull.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter første kast går man bort og 
kaster videre fra der frisbeen 
ligger, helt til frisbeen ligger i 
kurven. Man noterer antall kast 
og går videre til neste «hull». 
Banen på Skjetlein består i dag 
av 10 hull. Med start rett 
nedenfor den gamle 
driftsbygningen. 
Utfordringene er å 
kontrollere frisbeens svevekurve 
mot banens hindere og 
vanskeligheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banens vanskeligheter består til 
dels av hullets lengde 
og hindringer i form av trær, 
vann, buskas, bygninger og 
høydeforskjeller. Når det blåser 
vil vinden gjøre det enda mer 
utfordrende og spennende. 
Om man vil lære mer om 
frisbeegolf, se denne linken:  
 
http://www.frisbeegolf.no/hva-er-
frisbeegolf/ 
 
Tekst og fotos: Bjørn 
Brujordet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Hull» (kurv) 5 og 6 på 10 hullsbanen ved Skjetlein vgs.  

 
 

Skjetlein frisbeepark 

http://www.frisbeegolf.no/hva-er-frisbeegolf/
http://www.frisbeegolf.no/hva-er-frisbeegolf/
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Noen av dere husker 
kanskje tilbake da det 
var en artikkel i 
Skjetleinbladet om 
Kappløpet til Sydpolen 
(Nr. 11 / 2016). 
 
 
Dette var et opplegg for elever, 
der de skulle simulere et aldri så 
lite minikappløp mot Kattem, 
med innlagte utfordringer 
underveis. Elevene ble inndelt i 
to lag: Team Amundsen og 
Team Scott, som måtte følge 
hver sine ruter opp Svartdalen, 
på tur mot «polpunktet» opp mot 
Kattem. Den gangen var ulike 
fag som Naturbasert aktivitet, 
Naturfag, Matematikk, Norsk, 
Engelsk og Kroppsøving 
involvert som et ledd i skolens 
FYR – satsning (FYR: Fellesfag 
– Yrkesretting – Relevans). 
Opplegget ble gjennomført på 
hele vg1 – trinnet, både på 
naturbruk og byggfag.  
I vinter ble opplegget igjen 
gjennomført i faget Naturbasert 
aktivitet på vg1 naturbruk. 
 
Nå ønsker Naturfagsenteret og 
ta tak i og videreutvikle 
opplegget. Vi hadde besøk av 
Berit Reitan fra Naturfagsenteret 
den gangen tilbake i 2016, da 
hun ønsket å se på skolens 
opplegg rundt FYR. Fyr handler 
om å knytte fellesfagene tettere 
opp mot yrkesfagene, slik at det 
føles mer relevant for elevene. 
Tilfeldighetene ville det slik, at 
Reitan kom på akkurat en av de 
dagene vi gjennomførte 
Kappløpet mot Sydpolen. Hun 
syntes opplegget var en bra idé 
og lurte på om vi ville dele det.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ville vi selvsagt. I vår tok 
hun kontakt igjen og kunne 
fortelle at hun og en gruppe på 
Naturfagsenteret hadde 
videreutviklet «Kappløpet mot 
Sydpolen».  Nå lurte hun på om 
vi ville se på det og komme med 
innspill. Ut i fra demoen vi fikk 
vist om det tenkte 
undervisningsopplegget, ble vi 
nærmest «blåst av banen» av 
omfanget.  
 
Undervisningsopplegget vil trolig 
få tittelen «Ekspedisjoner» og 
store deler av det, er basert på 
det opprinnelige opplegget vi 
kjenner fra Skjetlein. Bare at vi 
kan gange det med 10, så dette 
ser lovende ut. Reitan lurte også 
på om vi eventuelt kunne tenke 
oss å kjøre en «pilot» på 
opplegget med våre elever, når 
det er ferdigstilt. Og det ønsker 
vi selvsagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan også være snakk om å 
prøvekjøre en «pilot» de har på 
bakterier/smitte. Får vi til dette, 
ser det ut som vi går mot nok et 
spennende skoleår. Vi venter i 
spenning på det ferdigstilte 
resultatet. 
 
 
 
Tekst og fotos: Vigdis Jonsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturfagsenteret og «Kappløpet mot Sydpolen» 

  

Kappløpet mot Sydpolen – elevene på tur (arkivbilde)! 
 

 
 



 

                Fotspor | 33 

 
(*) Legg ut på skattejakt 
med barna, følg en 
historisk vandring i 
byen, eller del dine 
hemmeligste sopp-
steder. Med Fotspor er 
det bare nysgjerrigheten 
som setter grenser. 
 
 
Fotspor-appen er norsk-
utviklet, og består av en 
mobilapp og et redigerings-
verktøy du kan bruke til å lage 
fire ulike typer digital vandring. 

 Åpne poster  
Marker interessante steder 
innenfor et gitt område. 

 Skattejakt  
Lag en spennende 
skattejakt med hint om 
hvor neste post befinner 
seg. 

 Natursti  
Lag en natursti i 
nærmiljøet. Når en post 
besøkes, avdekkes den 
neste. 

 Historisk vandring  
Lag en historisk vandring 
hvor stedene må besøkes i 
en bestemt rekkefølge. 

Du kan søke etter åpne 
Fotspor i nærheten. Du velger 
selv om du vil dele dine egne 
fotspor med alle brukere eller 
bare med elever, kolleger, 
venner og familie. Vandringer 
kan deles ved hjelp av en kode 
(som i Kahoot). Brukere av 
appen kan laste ned 
vandringer (kart, tekst, bilder) 
lokalt på enheten slik at man 
ikke bruker mobildata når man 
er ute i terrenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotspor på Skjetlein vgs 

Både elever og lærer bruker 
fotspor i undervisningen. 

Det finnes forskjellige digitale 
vandringer, og noen er åpne, 
noen har en kode. 

Elevene på Vg1 har i mai 
deltatt på en fotspor – 
vandring som starter ved 
skolen, og slutter ved 
Hestsjøen. Spørsmålene er 
knyttet til kompetansemål i 
faget «Naturbasert aktivitet», 
Naturbruk Vg1.  

To forskjellige turer, med 
samme start – og sluttpunkt: 

Tur A: Kode NV3P 

Tur B: Kode BG3Y 

Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Kilde tekst: 

https://www.naturfag.no/datapr
ogrambeskrivelse/vis.html?tid=
2130440 

«Fotspor» Hestsjøen  

Oppstart av appen, skriv inn kode og få tilgang til løypen (t.h). Start er post 
1, neste post blir synlig når man er ved post 1 (nedenfor) – GPS posisjon. 
 

 
 



 

 34 | Skjetlein rideskole 

Målet er at alle elever på 
Vg2 starter en bedrift. 
Noen elever på Vg2 hest- 
og hovslager tok 
utfordringen og startet 
en rideskole. 
 
 
Hvordan startet dere arbeidet 
med bedriften? 
 
Vi startet med ideen, 
planlegging av gjennomføring 
og begynte dermed med det 
kjempeartige papirarbeidet. 
Deretter startet vi med 
forretningsplanen for bedriften, 
ansvarsfordeling og ulike 
prosedyrer som må 
gjennomføres før oppstart av 
bedrift.  

 

 
Hva var vanskeligst med å 
starte en bedrift? 
 
Det vanskeligste med å starte 
en bedrift var å imøtekomme 
alles ønsker og få klart til 
rideskolestart.  

 
Har det vært uenighet? 
Hvordan løste dere dette? 
 
Vi har, som alle andre store 
bedrifter, hatt litt uenigheter. 
Dette har vi løst ved å ha 
personalmøter og løst 
konfliktene innvendig. Vi har 
også hatt sosiale aktiviteter for å 
få et bedre gruppe/bedrifts miljø.  

 
Hva var tilbudet deres? 
Kundegrupper, produkter 
 
Tilbudet vårt var ridetimer til alle 
nivå og arrangementer. Målet 
vårt var å vise elevene våre 
hvor gøy det er å holde på med  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hest. Kundegruppene var alle 
som var interesserte i å oppleve 
hesteglede i hverdagen.  

 
Hvordan fikk dere tak i 
kunder? 

 
Vi tok kontakt med de gamle 
rideskole kundene (de som var 
med i fjor), samt at vi 
markedsførte via sosiale medier 
(facebook, instagram) og via 
posters i butikker. Vi har brukt 
nettverket vårt til beste evne for 
å videreformidle budskapet vårt.  

 
Var det lett å jobbe med 
kundene? 

 
Ja, de var lærevillige og enkle å 
kommunisere med. De hørte på 
oss, vi fikk god respons og 
fornøyde elever. Fordi om vi 
ikke er utdannede 
rideinstruktører så møtte de oss 
med den samme respekten og 
var mottakelig for 
undervisningen vår.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har dere opplevd noe spesielt 
med kundene? 
 
Vi har hatt små uhell der elever 
har falt av hestene, dette har vi 
løst ved å få de opp i salen 
igjen. I noen tilfeller tilbydde vi 
gratis timer. Vi har også fått 
gode tilbakemeldinger og 
positivitet fra foreldre og elever. 
Vi opplevde også at de likte 
rideskolen vår bedre enn flere 
andre i distriktet.  

 
Er dere fornøyd med det 
finansielle? 

 
Ja, vi er fornøyde. Vi klarte å 
fordele utgifter og inntekter på 
en sånn måte at vi gikk i 
overskudd.  

 
Hva har dere lært? 
 
Vi har lært at samhold og et 
godt gruppemiljø er viktig. I 
tillegg fant vi fort ut at 
kommunikasjon er en viktig 
faktor.  
 

Skjetlein rideskole 

Her er vi og viser frem vår bedrift på fylkesmessa.  

På bildet f.v.: Nina Therese Setra, Brit Erica Nordheim og Vilde Letnes. 
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Vi har lært mye om 
bedriftsetablering og 
gjennomføring, samt en del om 
regnskap.  

 
Er det noe dere ønsket å ha 
kunnskap om før dere 
begynte? 

 
Regnskapsgruppen ønsket å ha 
mer kunnskap om regnskapet 
før vi begynte. De ønsket seg 
undervisning i regnskap rettet 
mot de som ikke har så mye 
kunnskap om det fra før. Vi ville 
også ønsket å hatt kunnskap 
om samarbeid i en stor bedrift.  

 
Er det noe annet dere ønsker 
å fortelle? 
 
Overskuddet fra bedriften vil vi 
donere til Dyrebeskyttelsen 
Midt-Norge.  

 
Skjetlein rideskole: 
 
Hedda Skjetne, Nina Therese 
Setra, Ingrid Wiggen og 
Christina Garte.  
 
Intervju: Red. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprang undervisning med elevene som var med på vårt sprang kurs. Vi hadde 
forskjellige oppgaver til elevene på hvert kurs, slik at det ble variert og gøy for 
elevene, også slik at de fikk lære mye forskjellig og ble trygg med sprang. 
 

 
 

Noen av de ansatte i bedriften etter vi hadde arrangert juleshow for alle aldersgrupper, med mye forskjellig innhold.  
 
På bildet f.v.: Brit Erica Nordheim, Nina Therese Setra, Anja Beckstrøm på Harley, Ingrid Wiggen, Mikaela Ellefsen 
på Thompson, Martine Danielsen på Cermani, Yvonne Reitan på Fenrik og Daniel Jæger.  
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I sommer har vi dessverre 
måttet ta farvel med to av våre 
flotte hester. Etter en lang vinter 
med mye sykdom, skal Espen 
og Cermani få reise til de evige 
grønne enger. Espen, som har 
vært her i 15 år, og Cermani 
som har vært her i 4, vil bli dypt 
savnet av elever og lærere. 
Tusen takk for fine år sammen 
med dere.  
 
Hesteelever 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Frida Setra  

 
 

En liten hyllest 
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Esten Bruheim her, 
Skjetlein – agronom fra 
2015. Født under 
høstonna i 1996 og 
bosatt på Melhus. 
 
Studere nå ved Høgskolen i 
Innlandet, Campus Blæstad og 
jobber aktivt innen landbruket 
på siden. Håpet er at norsk 
selvbergingsgrad har økt når 
karrieren er over. 
Mitt første møte med Skjetlein 
var helt tilbake i 2006 i 
forbindelse med naturbruksdag 
for 4H. Allerede da følte jeg at 
dette kunne være en plass å 
komme tilbake til når det var tid 
for videregående skolegang. 
Akkurat dette skjedde og høsten 
2012 startet jeg på mine fire år 
som elev. 
 
De to første årene gikk jeg linjen 
Dyr med Realfag, fast bestemt 
på å følge min fars fotspor for å 
bli dyrlege. Ønsket om å bli 
dyrlege var stort, men etter 
hvert som jeg fikk mere og mere 
tid på Skjetlein følte jeg at jeg 
trivdes godt på grasrota som 
avløser og valgte å legge 
planen foreløpig til sides. Etter 
to år hoppet jeg av dyr med 
realfag og startet på 
agronomen, et aller tiders år.  
 
Avslutningsvis gikk jeg 
påbygging til generell 
studiekompetanse. Da var 
valget falt på å søke seg til 
Blæstad og sikte seg inn mot 
landbruksrådgiving og avløser. 
Studietiden på Skjetlein var fire 
år med god læring, godt miljø og 
trivelig forhold mellom elever og 
lærer. Det er noe jeg kommer til 
å huske veldig godt, nemlig 
forholdet lærerne hadde til 
elevene sine.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skjetlein som landbruksskole er 
noe jeg varmt kan anbefale alle 
som sikter seg inn i grønn 
sektor eller ønsker å få seg 
studiekompetanse på en 
alternativ måte. Her legges en 
god spenning i fjæra på 
springbrettet ut i grønn næring.  
Høsten 2016 startet jeg på 
Bachelor i Agronomi på Campus 
Blæstad ved Hamar og har 
nettopp avsluttet andre året. Et 
meget bredt studium som 
innebærer lærdom fra geologi til 
tekniske fag. Fordypningen går 
ut på plante- og husdyrfag i et 
helt år.  
 
Et aller tiders studiested for de 
som ønsker å studere praktisk 
landbruksutdanning. Jeg er nå i 
oppstart med bacheloroppgaven 
min og vil fullføre bacheloren 
min om et år.  
Foruten studering driver jeg som 
avløser på Løten, i Haltdalen og 
på Skjetlein i høytider og ferier. 
Jeg fikk sommerjobb på 
Skjetlein allerede første 
sommeren min og skal nå starte 
på min sjette sommer på bruket, 
en tid jeg alltid ser frem. I tillegg 
har mye av høytidene blitt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tilbrakt i fjøset på Skjetlein. Det 
har vært meget trivelig å få stille 
opp for Skjetlein og gi litt tilbake.  
Som nevnt holder jeg mye 
kontakt med Skjetlein. Er aldri i 
Trøndelag utenom å stikke 
innom fjøset i 11 tida for en 
lunch med folket. De har jeg hatt 
super kontakt med siden jeg 
begynte her, en lærevillig gjeng 
som alltid tar seg tid til å svare 
på spørsmål eller prate litt slarv. 
 
Trives meget godt med å drive 
med dyr, skape levende verdier 
og se gleden dyra gir oss. Har i 
løpet av våren startet opp et 
eget firma innen 
landbrukstjenester, som 
forhåpentligvis etter endt 
studietid vil ende i et levebrød.  
Jeg er meget tilfreds med 
hvordan tiden etter 
Skjetleinstudiet har startet og vil 
anbefale folk med interesse for 
landbruk å starte karrieren sin 
her. En plass som vil elevene 
det beste under så naturlige 
forhold som mulig.  

 
Tekst og fotos: Esten 
Bruheim 
 

Tidligere Skjetleinagronom 

 

Dyra må mat, selv på 17.mai 
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Nok et skoleår går mot 
slutten, og nye 
agronomer skal ut i 
verden for å praktisere 
det de har lært gjennom, 
forhåpentligvis, 
interessante og lærerike 
år på Skjetlein.  
 
I disse åra har de lært om mye 
av det som skal til for å holde en 
stadig voksende befolkning i 
live, og akkurat det har de all 
grunn til å være særdeles stolte 
av å være bærere av kunnskap 
om. 
 
I en verden i stadig forandring, 
og hvor slettes ikke alt er helt på 
stell, er det stadig minst like 
viktig som før å ha kunnskap om 
hvordan vi skaffer mat på bordet 
hver eneste dag, flere ganger 
om dagen. Det er slettes ikke 
noen selvfølge at vi har det, og 
mange rundt om i verden har 
det heller ikke. Derfor er vi, 
agronomene, de som bør være 
blant de mest foretrukne 
yrkesutøvere i verden.  
 
I en verden i stadig forandring, 
snakker stadig flere mer om 
beredskap som mer enn 
militærvesen og forsvar. Også 
matproduksjon og kontroll over 
ressursene er et stadig mer 
tilbakevendende tema, også 
etter hvert fra folk som ikke 
tidligere har vært de beste 
ambassadører for slike tanker. 
Stadig flere ser ut til å forstå at 
matproduksjon handler om langt 
viktigere verdier enn penger og 
gods og gull. Det er mager trøst 
å være rik på penger når det er 
lite eller ingenting å kjøpe. 
 
 
 
 
 

Ellers har vi hatt en fantastisk 
vår og forsommer i Trøndelag, 
om enn noe tørt enkelte steder.  
Som agronomer er vi selvsagt 
interessert i dette, og med god 
grunn. Det er nå vi legger 
grunnlaget for årets avlinger og 
for mat på bordet. Og hvert år er 
det en like fantastisk opplevelse 
å se det spire og gro, og at 
verden våkner til liv. Dette er 
godt beskrevet i Knut Hamsuns 
«Markens grøde»: 
«I flere hundrede år hadde vel 
hans forfædre sådd korn, det 
var en handling i andagt en stille 
og mild kvæld uten vind, helst 
mot en miskundelig og ørliten 
duskregn, helst så snart som 
mulig efter grågåstrekket.  
 
Poteten det var en ny frugt, det 
var intet mystisk ved den, intet 
religiøst, kvindfolk og børn 
kunde være med å få den sat, 
disse jordeplerne som kom fra 
fremmed land likesom kaffen, 
stor og herlig mat, men i slægt 
med næpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korn det var brødet, korn eller 
ikke korn det var liv eller død. 
Isak gikk barhodet og i Jesu 
navn og sådde, han var som en 
kubbe med hænder på, men 
invendig var han som et barn. 
Han hadde omhu for hvert av 
sine kast, han var venlig og 
resignert. Se, nu spirer nok 
disse kornøinene og blir til aks 
og mere korn, og slik er det over 
hele jorden at når korn såes. I 
Jødeland, i Amerika, i 
Gudbrandsdalen – å hvor 
verden den er vid, og den ørlille 
ruten Isak gik og såddepå den 
var i midten av alt. Det strålet 
vifter av korn ut fra hans hånd, 
himlen var overskyet og god, 
det tegnet til en uendelig liten 
duskregn». 
 
Og med disse ord vil jeg ønske 
dere alle en riktig god og 
grøderik sommer. 
 
Haldor Grendstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerhilsen fra Sør-Trøndelag Agronomlag 

Kuslepp 2018 – over 5000 besøkende!   Foto: Ingrid Ellen Resell 
 

 
 



 

                Skjetlein i sosiale medier | 39 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjetlein i sosiale medier 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 

Juleforberedelser. Utgangergrisene skal få gå ute utover høsten før  
de blir sendt til Strinda for å bearbeides til #smakenavskjetlein         
 
Foto: Skjetlein vgs 

https://www.facebook.com/hashtag/smakenavskjetlein
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