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 2 | Side 2 - leder 

 
Høsten 2018 er snart 
over og vi kan fastslå at 
det har vært nok en 
begivenhetsrik høst på 
Skjetlein.  
 
Markens grøde er i hus, 
husdyrene er på plass i fjøset 
og gårdskatten lever videre i sitt 
bedagelige tempo. Det kan man 
ikke si om oss ansatte, høyt 
tempo og mange jern i ilden 
preger dagene, men når vi 
tenker over vår viktige oppgave i 
samfunnet og alle de gode 
øyeblikkene så hadde det 
kanskje blitt kjedelig i lengden å 
være katt. 
 
Skolestarten er alltid en 
spennende periode, med spente 
1-klassinger, kule 2-klassinger 
og 3-klassinger som begynner å 
forberede seg på et liv som 
voksne. Det kunne vært 
interessant å vite hvilke tanker 
som går gjennom hodet på 
byfrøknene som kommer hit for 
første gang og kjenner et snev 
av fjøslukt og møter elever i 
Felleskjøpsdress og Valtra-
caps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det går likevel ikke mange 
dagene før de senker skuldrene 
og glir inn et skolemiljø som 
preges av praktisk læring og 
avslappet kleskode før de med 
skrekkblandet fryd skal møte 
hopper og purker, John Deere 
og Case. 
 
Også i år har vi flere 
internasjonale prosjekter på 
gang, og nå før jul har vi en 
delegasjon i Italia som legger ut 
Facebook-bilder med sol og 
sommer. Et nytt prosjekt er 
under etablering der målet er å 
utvikle innovative undervisnings-
opplegg knyttet til landbruk og 
prydplanter, med deltakere fra 
Finland, Nederland og Norge.  
 
Etter jul sender vi Torgrim til 
Rwanda i forbindelse med 
prosjektet People4People. 
 
Det er også like før grave-
maskinene rykker inn for å 
starte arbeidet med det nye 
bygget som skal huse Teknikk 
og industriell produksjon, og i 
februar/mars regner vi med å se 
at bygget tar form.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det blir en verdifull tilvekst til 
skolens eksisterende fagtilbud 
og vi ser frem til hva det kan gi 
oss. 
Julegården ble en stor suksess 
også i år, og med god spredning 
på Facebook og mediene fikk vi 
god uttelling omdømmemessig. 
Vi vil i tiden fremover arbeide 
planmessig med tiltak som 
skaper kjennskap til Skjetlein for 
at stadig flere elever skal søke 
seg til oss. 
Jeg er sikker på at også neste 
år vi by på mange spennende 
utfordringer, og er overbevist 
om at vi i fellesskap sørger for 
at den positive utviklingen for 
Skjetlein fortsetter.  
Riktig god jul og godt nyttår.  
 
Kåre Presthus, avdelingsleder 
yrkesfag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 - leder 

Bilde: Foreløpig plan med rominndeling TIP – 
verksted. (les også artikkelen «TI flytter til Skjetlein»., 
side 8) 
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Skjetlein videregående 
skole fikk et helt nytt, 
stort og flott bygg fra 
skolestart høsten 2018.   
 
 
Solsiden 
 
Første etasje er for elever som 
skal ha særskilt tilrettelagt 
opplæring (STO). Bygget ligger 
så fint til på skoleområdet at det 
med rette er beæret med navnet 
«Solsiden». På forsiden av 
bygget er det en stor platting, og 
på deler av den anlegges det et 
kunstverk som i form gjenspeiler 
veien opp Svartdalen (rett 
ovenfor skolen).  
 
I hele første etasje på Solsiden 
ligger elevarealet med sine 
åpne, lyse og innbydende rom. 
Avdelingen består av to baser 
med en elevgruppe i hver, og 
mellom basene er det 
«glassdører», trappegang, og et 
arbeidsrom for ansatte – med 
store vindusflater inn mot begge 
elevarealene. Delingen er gjort 
på en sånn måte at det gir ro 
samtidig som det oppleves lyst 
og trivelig. Det er også 
grupperom og flere sanitære 
anlegg på hver side i bygget. 
Harmoni er stikkordet for 
elevarenaene.    
 
Elevene i STO er en integrert 
del av skolemiljøet ved 
Skjetlein, og der det er naturlig – 
samarbeider vi med de andre 
programområdene gjennom 
skoleåret. Opplæringsmål 
skreddersys den enkelte elev, 
og hovedfokus vil være innenfor 
områder som arbeid, fritid og 
egen bolig, samt innenfor 
kommunikasjon og sosiale 
ferdigheter. Opplæringen 
organiseres i mindre grupper 
eller individuelt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut fra den enkeltes behov og 
forutsetninger. Siktemålet for all 
opplæring er å forberede 
ungdommene på best mulig 
måte til livet etter videregående 
skole.  
 
Det er stor voksentetthet i 
begge gruppene, og 
avdelingens ansatte har alle 
høyere utdanning. I tråd med 
opplæringsloven har alle elever 
sin kontaktlærer, de har også 
lærere med videreutdanning 
innenfor spesialpedagogikk, 
miljøveiledere med høyere 
utdanning og med forskjellig 
arbeidserfaring. De ansatte er 
organisert i team rundt elevene, 
noe som gir tverrfaglig 
kompetanse med tanke på 
opplæringen. STO-avdelingen 
består av to grupper, hvor det 
per i dag er fem elever i hver 
gruppe.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppene 
 
I «gruppe 1» jobbes det med 
ulike fag, og med 
kompetansemål tilpasset den 
enkelte. Elevene har individuell 
opplæringsplan (IOP) i alle fag. 
Hver skoledag begynner med 
en myk start på dagen. Da 
legger vi inn mål fra ADL 
(dagliglivstrening) og vi går 
gjennom info knyttet til «dagen i 
dag», samt at elevene får 
anledning til å spise frokost og 
småprate rundt matbordet. I 
gruppa har vi et eget moderne 
kjøkken som er godt utstyrt, og 
der elevene kan velge seg å 
lage varm/kald drikke, riste brød 
i brødrister, lage varme/kalde 
smørbrød osv. Elevene kan 
oppbevare egen mat og drikke i 
kjøleskap og fryser på 
kjøkkenet, og vi gjør 
handlerunder sammen i 
nærbutikken ved behov for / 
ønske om det. Her skal ingen 
behøve å gå sulten til neste 
skoletime. 
 

Ny avdeling på Skjetlein 

Solsiden, huser STO-avdelingen og fra 2019 TI – avdelingen 
Foto: K. Lihaug 
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Noe av undervisningen og 
aktivitetene foregår i mindre 
gruppe, og noe én til en. 
Timeplanene tilpasses ut fra 
skolens tilbud og den enkeltes 
behov, og det er alltid minst to 
voksne tilstede i 
undervisningen. Læring i 
«gruppe 1» skjer gjennom 
differensiert undervisning, ulike 
tilnærmingsmåter og 
læringsstrategier, og på mange 
forskjellige læringsarena både 
på og utenfor skolen. I tillegg til 
fellesfag tilbys smådyrsøvinger, 
praktisk læring i gartneriet, 
praktisk læring på kjøkkenet, 
Naturbasert aktivitet der vi drar 
på litt lengre turer som ligger i 
kjøreavstand til skolen – og vi 
bruker de flotte nærområdene 
rundt skolen. Trivsel knyttet tett 
sammen med læring i 
skolehverdagen er viktig for oss. 
 
På «gruppe 2» trener vi mye på 
kommunikasjon og daglig-
livsferdigheter. Det finnes 
mange måter å kommunisere på 
ved siden av det å snakke med 
verbalt språk. Man kan for 
eksempel bruke håndtegn eller 
bilder/symboler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flere av elevene har en 
talemaskin som hjelper dem å 
bli forstått. Å kommunisere på 
andre måter enn å snakke, 
kalles for alternativ og 
supplerende kommunikasjon, 
forkortet til ASK. 

På «gruppe 2» jobber vi mye 
med ASK. Vi bruker bilder og 
symboler i alle aktivitetene vi 
har, om vi jobber inne på STO 
eller har naturbasert 
aktivitet/produksjon ute, i 
smådyrstallen eller i gartneriet.  
 
Vi trener også mye på ADL-
ferdigheter. Forkortelsen ADL 
står for Activities of Daily Living 
som på norsk er oversatt til 
aktiviteter i dagliglivet. 
Eksempler på dette kan være 
av- og påkledning, dekking av 
bord og rydding ved måltid, gå i 
trapp og lignende. 
 
Anna Olaidatter Olsen 
Lise Bonesmo 
 
Kontaktlærere og spesial-
pedagoger på STO avdeling  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Matlaging på bålpanne, Pepperkakepynting, I smådyrsstallen for å lære om dyrene 

 
 

Utprøving av en app som er 
laget for barn med komplekse 
utviklingshemninger  
 

Baking av pepperkaker til 
julegården 
 

Utforsking av likevektssansen 
i hengekøye og laging av 
grønnsakssuppe på bål.  
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Ny avdeling STO – nye kollegaer på Skjetlein 

 

Øverst fra venstre: Malin Bettina Vårum, Lise Høidahl Bonesmo , Anna Olaidatter Olsen, Sarah Sæterøy og 
Solveig Lund 
 
Nederst fra venstre: Anne Lovise Kongshaug, Irmelinn Remmereit, Katrine Lunde Kvello, Anniken Eliassen, 
Morten Dahl, Eva Lie, Tove Elvheim Johansen og Linda Hansen 
 
Ikke med på bildet: Margrete Burchard Kvarberg, Margareth Jenni Øvermo – Humstad og Line Langø 
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I alle offentlige bygg skal 
det gå per dags dato 
1,5% til kunstnerisk 
utsmykning. Vi har under 
tidligere byggeperioder 
fått ulike typer for 
kunstneriske utsmyk-
ninger her på skolen. 
 
 
Det siste henger på vestveggen 
i skolens kantineområde. 
 
I høst (2018) ble det nye STO- 
bygget ferdigstilt og denne 
vinteren starter bygging av et 
TIP (Teknisk Industriell 
Produksjon) verksted på ca. 
1000m², som skal tas i bruk ved 
skolestart 2019.  
 
TIP har også kontorer og 
klasserom i AO byggets andre 
etasje. For øvrig er AO bygget 
omdøpt til Solsiden, som har sin 
bakgrunn i at det er dekt med 
solcellepanel på husets østlige 
takside. 
 
Midlene for kunstnerisk 
utsmykking fra disse to byggene 
er samlet i en pott, slik at det blir 
et samlet kunstprosjekt.  
Fylkets byggeledere valgte å ta 
en uvanlig tilnærming til bruken 
av disse midlene, og ville ha et 
samarbeid mellom skolens 
byggfagansatte, elever og en 
utøvende kunstner for få til dette 
prosjektet.  
 
Lærerne ved skolen ble 
forespurt om dette, og takket ja 
til det. På grunn av at det er 
mange læreplanmål som 
dekkes av dette kunstprosjektet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble etter hvert klart at 
jobben gikk til en kunstner ved 
navn Eirin Støen (foto 
nedenfor), som tidligere har 
jobbet med lignende prosjekt 
ved flere av landets fengsler, 
skoler osv.  
 

 
 
 
Alle har som fellesnevner at 
kunsten produseres på plassen, 
sammen med flere aktører, med 
kunstneren som leder.  
 
Her på Skjetlein er det Vg1 
Byggfag, Vg2 Byggfag og Vg2 
Anleggsgartner som er involvert 
i prosjektet sammen med Eirin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstprosjekt på det nye bygget Solsiden 

Bilde: Tegning solsiden med terrasse og kunstprosjekt 

 
 
 

 
 

Foto: elever og ansatte har 
startet med prosjektet 
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Kunstneren fikk utfolde seg på 
den store terrassen ved 
Solsiden, og hun hentet 
inspirasjon fra avlingsveien som 
går fra øversiden av 
skolebygget og opp til Kattem. 
Denne veien er opparbeidet av 
skolens elever først på 1900 
tallet.  
Kunstneren ville ta veiens form 
ned på terrassen og lage to 
vannveier, flere plantekasser og 
mange sitteplasser for skolen 
ansatte og elever. En liten oase 
med planter og vannvei som bli 
en naturlig samlingsplass for 
skolens brukere. 
 
Alle elevene og deres lærere ble 
samlet først i oktober, hvor vi 
informerte og diskuterte 
prosjektet sammen med 
elevene. Det var stor 
entusiasme blant alle om å få til 
dette kunstprosjektet, selv om 
det innebærer mye planlegging 
og mange arbeidstimer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det første som vi måtte gjøre 
var å overføre formen av 
kunstverket ned på terrassen, 
videre er terrassen blitt saget 
opp i samme form. Kunstverket 
må fundamenteres godt, da det 
vil bli svært kompakt og tungt. 
Det skal isoleres og støpes en 
plate under kunstverket, videre 
skal det støpes opp vannveier, 
benker og plantekasser.  
 
Arbeidet har nå stoppet opp på 
grunn av tele, men vi starte 
igjen når våren ankommer, vi 
har som mål å bli ferdige før 
skoleslutt 2019.  
 
Bjørn Johan Opland Brujordet 
 

 

 

 
 
 
 
 

Terrassen som er oppført er på ca. 200m 

 
 



 

 8 | TI flyter fra Melhus vgs til Skjetlein 

Neste høst får vi et nytt 
studietilbud her på 
Skjetlein som vi ser frem 
til. 
 
 
Da flyttes undervisningen i 
Teknikk og industriell 
produksjon (TI) hit, og snart 
kommer et nytt praktbygg til å 
reise seg. Her kommer et bygg 
på over 1000 kvadratmeter med 
rundt 600 kvadratmeter 
oppvarmet verksted, 120 
kvadratmeter vaskehall og 
resten ulike spesialrom, 
garderober og veiledningsrom. 
Undervisningstilbudet er det 
generelle  
 
TI vg1-kurset som leder frem til 
rundt 20 vg2-fag og en rekke 
ulike yrker. Deretter kan elevene 
enten velge å gå til en annen 
skole eller velge det vg2-tilbudet 
som vi skal ha, 
«arbeidsmaskin», som gir 
grunnlag for fagbrev som 
landbruksmaskinmekaniker. 
Alternativt kan elevene søke 
vg3 «anleggsmaskin-
mekaniker». I begge tilfeller går 
elevene i lære etter skolen, 
enten 1 år eller 2 år og blir 
faglærte mekanikere. 
 
TI-undervisningen foregår nå på 
Melhus vgs, og vi har kommet i 
gang med forberedelser til at det 
skal overføres hit, og så langt 
har det i hovedsak vært fokus 
på det nye bygget. Det har vært 
mange møter med 
representanter fra 
fylkeskommunen der Melhus-
lærerne og en del av oss i 
ledelsen har deltatt, og det er 
mange hensyn som skal 
ivaretas innenfor den 
økonomiske rammen som vi har 
å forholde oss til.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsfordelingen er slik at det 
er fylkeskommunen som bygger 
og eier bygget, men det er vi 
som disponerer det og kommer 
med ønsker om utforming og 
innhold.  
Neste utfordring blir å tenke på 
de pedagogiske og 
organisatoriske mulighetene 
som ligger i at vi får dette 
tilbudet hit, og vi er sikre på at 
det ligger mange muligheter for 
at de tre programområdene TI, 
Naturbruk og Byggfag kan ha 
nytte av hverandre. På 
gårdsbrukets mange bygninger, 
maskiner og utstyr er mange 
muligheter for å bruke 
kompetansen, utstyret og selve 
TI-bygget til å utvikle, 
konstruere og bygge ting som 
kan brukes på gården, samt 
vedlikehold og reparasjoner av 
bygg, maskiner og utstyr.  
Gledelig er det også at det er 
stor etterspørsel etter 
arbeidskraft i de yrkene som TI 
fører frem til, og det gjelder 
også våre vg2 og vg3-tilbud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbruks- og maskinbransjen 
melder om stort behov for 
mekanikere og er positive til å ta 
inn lærlinger. I tillegg er det slik 
at andre bransjer også har god 
fremgang og etterspør blant 
annet mekanikere og andre TI-
fagbrev.  
 
Litt historie om TI på Melhus 
 
Oppstarten var i 1987, og da 
med to grunnkursklasser i 
mekaniske fag. I 1988 ble den 
ene klassen til «GK maskin og 
redskapsstell» opprettet, og i 
1993 ble det nytt navn på linja: 
«VK landbruksmekanikk». Etter 
R 94 ble navnet til «VK1 
arbeidsmaskiner», og høsten 
1996 ble VK2 anleggs-
maskinreparatør etablert.  
 
I 2007 ble det igjen nye 
benevnelser og læreplaner for 
fagene. Vi har opp igjennom 
årene skapt en veldig god 
kontakt med næringslivet og 
opplæringskontorene. 
 
 
 

TI kommer til Skjetlein neste skoleår 

To blide vg1 - jenter som kommer til Skjetlein neste år. 
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På Vg1 TI er det to klasser med 
til sammen 30 elever. Det er et 
grunnleggende kurs, der man 
lærer oppbygning av maskiner, 
kjøretøy og produksjonsutstyr 
og teknikker som sveising, 
dreiing, maskinering, 
overflatebehandling, elektro, 
tegne arbeidstegninger og å 
bruke ulike målemetoder. HMS 
er en viktig del av opplæringen. 
På Vg 1 har man vanlig 
utplassering i tilsammen 4 uker i 
året, med et stort spekter av 
utplasseringsbedrifter.  
 
På Vg 2 med 15 elever lærer 
man mer spesifikt om maskiner, 
og her går det i vedlikehold, 
feilsøking og reparasjon. 
Typiske fagområder er 
oppbygging og virkemåte innen 
motor, elektro, transmisjon, 
hydraulikk, sveising. På Vg2 er 
det vanlig med 4 uker 
utplassering, og da er elevene 
vanligvis i landbruks eller 
anleggsfirmaer, men også tung-
vogns-verksteder er en del 
benyttet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Vg 3 med opptil 12 elever, 
jobber man videre med lignende 
tema, men med mer fokus og 
dybde på det som er spesielt for 
anleggsmaskiner, - som 
beltedrift, avansert hydraulikk og 
store maskiner. På Vg 3 er man 
utplassert og i skole to uker av 
gangen gjennom hele skoleåret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er det anleggs-
maskinfirmaer som har 
verksted, samt lastebilverkseder 
som er samarbeidspartnere. 
Eksempel på praksisbedrifter 
gjennom som brukes på vg1, 
vg2 eller vg3 er Boreal, Digre 
transport, Teeness Sandvik, 
Trondheim bydrift, Norske Skog, 
Volvo, Pon, Franzefoss, 
Felleskjøpet, EIK osv 
 
 
Kåre Presthus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerne som i dag underviser på TIP. Fra venstre Kjell Tore Vikvald, 
Steinar Kvam, Kjetil Øyum, Mikal Solberg. Arnstein Holte var ikke tilstede 
da bildet ble tatt 

 

 
 

Bilde nedenfor: 
 
Omtrent slik vil fasadene bli. 
Det nye bygget kommer bak 
traktorgarasjen og strekker 
seg helt utover mot 
bekkedalen. Med en lengde 
på 60 meter og en bredde 
på 18 meter blir det et 
ruvende bygg med mye lys 
og luft i lokalene. 
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Torsdag 13 desember 
møttes 
ungdomsbedrifter fra 
Skjetlein, Øya og Tiller 
videregående skoler på 
Skjetlein til presentasjon 
av sine bedrifter og 
konkurranse i en rekker 
kategorier. 
 
Melhusbanken og Ungt 
entreprenørskap vurderte 
bedriftenes prestasjoner og 
kåret vinnere etter skarp 
konkurranse. 
 
De fleste skolene driver med det 
som kalles entreprenørskap, og 
et av virkemidlene som ligger 
under entreprenørskap er drift 
av ungdomsbedrifter. Formålet 
med å drive ungdomsbedrifter 
er å gi elevene øving i å utvikle 
ideer og se muligheter, og på 
sikt bidra til at flere starter 
bedrifter som voksne. 
Ungdomsbedrift er også en 
pedagogisk metode som skal gi 
virkelighetsnær læring, og en 
nyttig opplevelse ved å drive 
ungdomsbedrift, er at man 
møter utfordringer underveis 
som må løses, og der svaret 
sjelden finnes i en lærebok.  
 
Høres det kjent ut? Ja, det 
kalles virkeligheten. 
 
Elevene som deltok på messen 
går alle på naturbruk, og 
spesielt for ungdommer som har 
planer om å arbeide innen 
landbruket er det viktig å ha 
fokus på hvordan man kan 
skape nye inntektskilder.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I de senere årene ser vi at det 
er vist stor kreativitet i 
landbruket og mange har skapt 
både nye bi-inntekter og helt 
nye arbeidsplasser ved å se 
muligheter og gjøre noe med 
det. Et godt eksempel er «Smak 
og opplev Melhus» som er 
dannet av mange kreative 
gårdbrukere og bedrifter og som 
nå markedsfører og selger sine 
produkter under felles profil. 
 
14 bedrifter deltok og hadde 
mange ulike ideer, noen med 
utgangspunkt i lokale råvarer, 
noen tok utgangspunkt i 
problemer som kunne løses og 
noen viste sine faglige 
kunnskaper på messa. Beste 
ungdomsbedrift ble «Kjørepils», 
som på tross av sitt litt originale 
bedriftsnavn lager velsmakende, 
alkoholfritt vørterøl fra bunnen 
av, laget av bygg, humle, malt 
og vann.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vørterølet man får kjøpt i 
butikk er tilsatt kullsyre, men 
vørterøl slik det ble laget før var 
produsert uten kullsyre. 
Bedriften har hatt stor suksess 
med sitt produkt og har nå 
investert i eget bryggeutstyr og 
ser muligheten for å utvikle et 
produkt som kan være et 
alternativ til energidrikker med 
høyt koffeininnhold. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsbedrifter fra Øya, Skjetlein møtes til 

konkurranse 

Stolte elever etter prisutdelingen 
 

 
 

Kjørepils - flaske 
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Bedriften E-gripp hadde utviklet 
et HMS-hjelpemiddel, De 
grønne fingre solgte blomster 
fra veksthuset,  
 
Juicy produserte eplejuice av 
nedfallsfrukt, en råvare som 
eller går til spille, mens 
Landscaping utfører 
anleggsgartnertjenester og 
utendørs kunstprosjekter.  
 
Skrøbb Kløbb hadde utviklet et 
hudpleiemiddel basert på 
kokosolje og kaffe, Jump and 
Ride skal arrangere 
hestestevne, Landscaping viste 
sine ferdigheter i 
anleggsgartnerfaget og SåPen 
hadde et rikt utvalg i 
såpeprodukter med flotte 
former, farger og lukter. I tillegg 
deltok 5 bedrifter fra Øya og en 
fra Tiller. Det var mange av 
skolens ansatte og elever som 
fikk gjort unna litt av 
julehandelen her med kjøp av 
originale julegaver. 
 
Det er flott å se hvor engasjerte 
ungdommene er når de får 
jobbe med sine egne prosjekter 
og bruke de kunnskapene de 
har tilegnet seg gjennom 
skolegangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høyst sannsynlig vil noen av 
disse dukke opp som gründere 
av egne bedrifter og bli 
arbeidsgivere for sine egne 
ansatte i fremtiden. 
 
Kåre Presthus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansatte Juicy UB 

 
 

Ansatte De grønne fingre UB 

 
 

Ansatte landscaping 

 
 

Ansatte kjørepils 
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Skjetlein VGS har blitt 
invitert til et inter-
nasjonalt  prosjekt som 
skale lære ungdommer 
hvordan luften i Europa 
kan bli bedre.  
 
 
Denne turen gikk til Catania 
som ligger på øya Sicilia i Italia. 
Fire elever fra naturbruk VG1 
fikk være med og lære sammen 
med elever fra Polen, Spania, 
Tyrkia og Italia. 
 
Turen til Italia startet allerede 
klokken 4 om mandags 
morgenen med flyreiser til 
Amsterdam og Sicilia. Første 
dagen på Catania begynte vi 
med en guidet tur til vulkanen 
Etna som er den mest aktive 
vulkanen i Europa. Vulkanen er 
aktiv, noe vi kunne høre, hørtes 
ut som torden. Senere hadde vi 
også gleden av å se lava 
komme ut av vulkanen, et 
fantastisk syn!  

Vi fikk også en liten tur i den 
lokale bydelen hvor vi kunne se 
hvor lavaen stoppet for noen år 
tilbake. Vi var 2000 moh for å se 
på et av kratrene og se litt 
nærmere på vulkanen og hva 
hun kunne gjøre og har gjort. Vi 
fikk også høre mye om historien 
til både Etna og om Sicilia.  

Hovedmålet med dette 
internasjonale samarbeidet er å 
få ungdom oppmerksomme på 
luftforurensing og klima-
endringer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å få et best mulig samarbeid 
er det smart med litt 
bakgrunnsinformasjon om hva 
som skjer, hvorfor det skjer  
og hva vi kan gjøre for å 
motvirke dette. På torsdag fikk 
vi en omvisning i Enel, en lab, 
der de forsket på klimavennlige 
løsninger. Her fikk vi se hvordan 
de laget hydrogen til 
hydrogenbiler, solcellepaneler 
og andre smarte løsninger. Vi 
fikk også høre hvordan elevene 
fra den italienske skolen hadde 
startet en elevbedrift, mye likt 
som her på Skjetlein, hvor de 
lagde appelsinsyltetøy og ga 
overskuddet, både penger og 
appelsiner, til de som trenger 
det mest. Selv om vi kanskje 
ikke fikk store mengder med 
faktaopplysninger sitter vi alle  
igjen med et inntrykk av nye 
måter å tenke på og hvordan 
veien kan gå videre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turen til Italia ble definitivt ikke 
slik vi hadde forventet, men vi 
sitter fortsatt igjen med mange 
nye inntrykk, erfaringer og ny 
kunnskap. Vi har bl.a lært at vi 
er svært heldige som har så god 
engelskundervisning som vi har  
i Norge og at begreper som 
omhandler tid, generelt sett har 
en litt annen betydning i Italia. 
Selv om ting ikke alltid gikk helt 
etter skjema har vi hatt en 
utrolig fin tur hvor vi har fått et 
lite innblikk i en annen kultur og 
livet i byen Sicilia. Vi har stor tro 
på at dette, med litt ekstra 
arbeid og innsats, kan lære 
ungdom fra forskjellige land mer 
om klimaendringene og hva vi 
kan gjøre, og gleder oss til det 
er vår tur til å ta imot de andre 
neste vår.   
 
Ida Matheson Ulvan 
Mattias Flå Engdal 
Irja Røstum Stabell 
Rikke Vinsnesbakk 
 

Nå, mer enn aldri før, er det viktig at vi tar 

framtiden i grønne hender 

Guidet tur til vulkanen Etna, den mest aktive vulkanen i Europa. 
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Sketleinelever presenterer sin 
skole til de andre deltagere. 

 
 

Eksursjon til «enel» - en lab, 
der de forsket på klimavennlige 
løsninger. 
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Stefan Preisig og 
undertegnede på et 
planleggingsmøte i 
forbindelse med et 
Erasmus+ prosjekt i 
Polen.   
 
Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom skoler fra Zywiec – 
Polen, Sicilia – Italia, Valencia – 
Spania, Istanbul – Tyrkia og 
Skjetlein – Norge. Med formål 
om å lære noe om fornybare 
ressurser og energikilder, som 
kan bidra til å gjøre lufta i 
Europa renere.  

Møtet ble avholdt ved Zespol 
Szkol Budowlano i Zywiec, 
Polen og ledet av Anna 
Pająkowska-Białek, som er 
leder for prosjektet. I prosjektet 
inngår det at det skal være en 
utveksling med lærere og elever 
fra skolene i de ulike landene 
som deltar. Utvekslingen skal 
inneholde aktiviteter og besøk til 
ulike fasiliteter som viser 
fornybar energi. Hver skole har 
ansvar for spesifikke temaer 
innenfor dette emnet. Her på 
Skjetlein, skal vi for eksempel 
ha fokus på vindkraft og 
bioenergi, når vi skal ha besøk 
av de andre skolene i mai/juni. I 
skrivende stund, har vi en 
delegasjon med 4 elever og 2 
lærere som har dratt ned til 
Catania, Sicilia – Italia. Her er 
temaet blant annet vannkraft. 
Elevene og lærerne er tilknyttet 
naturbruk på vg1 og ble plukket 
ut på bakgrunn av søknader om 
å få bli med på turen. Allerede i 
mars 2019, vil det bli arrangert 
en ny tur.  

 

Denne gangen til Valencia – 
Spania med tema solenergi. Da 
er turen tiltenkt vg1 byggfag og 
ny søknadsrunde, hvor 4 nye 
elever og 2 lærere i tilknytning 
programområdet vil bli plukket 
ut. Besøk til Tyrkia og Polen, blir 
i løpet av høsten 2019. 

På planleggingsmøtet i Zywiec, 
fikk vi en innføring i hvordan 
prosjektet var tenkt, samt fikk 
laget en tidsplan for besøk rundt 
på de forskjellige skolene. Vi 
jobbet også med logo. Første 
dag fikk vi besøk av en kar som 
jobbet for en organisasjon som 
hadde som formål å 
bevisstgjøre folk om å få ned 
bruken av kull til fyring. Zywiec, 
som er en liten by med rundt 
30.000 innbyggere, og regionen 
er regnet som en av de mest 
forurensede områdene i hele 
Europa vinterstid. Dette ville 
foredragsholderen gjøre noe 
med, og han dro derfor rundt på 
skoler og andre arenaer med 
barn/unge med ulike aktiviteter 
for å skape en bevisstgjøring 
rundt problematikken.  
 
En av aktivitetene gikk ut på å 
lage instrumenter av søppel og 
resirkulerbart materiale. Dette 
kunne være rør av metall, 
plastikkrør, plastkanner, 
blekkbokser og mye annet 
forskjellig skrot. Så fikk han de 
unge til å bli med på å spille på 
instrumentene og danne et 
orkester.  
 
Dette kunne også bli tatt opp på 
film/lyd.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Er dere nysgjerrige på hvordan 
dette låter, kan dere sjekke ut 
disse nettstedene: Youtube: 
RUB Upcycling Bit, RUB idea 
www.fundacjaarka.pl 
 
Neste dag, deltok vi deltakerne 
på møtet selv på en 
«workshop», der vi ble med på 
en rytmeseanse med noen 
resirkulerte «musikk-
instrumenter» som var tatt med. 
Det låt som et skikkelig 
skrangleorkester, men gøy var 
det. På denne måten blir det 
skapt en bevisstgjøring rundt 
bevaring av miljø på en kreativ 
og morsom måte. 
 
Men bakgrunnen er alvorlig nok: 
Hvert år dør det rundt 45.000 
mennesker i Polen av 
luftrelaterte sykdommer. Til 
sammenligning, dør rundt 5500 
årlig i trafikkulykker. Når vi gikk i 
gatene i Zywiec, kunne vi tydelig 
kjenne en eim av kullfyring. 
Denne søtlige, litt merkelig 
lukta, uvant fra Norge.  
 
Kull er billig å fyre med og det 
trengs derfor en bevisstgjøring 
blant polakkene om å gå over til 
andre varmekilder av fornybar 
karakter.  Det er det vi i dette 
prosjektet ønsker å gjøre noe 
med og da må vi starte med 
neste generasjon.  
 
Vigdis Jonsen 
 

 

Fornybar energi og vår sjanse til renere Luft i 

Europa 

http://www.fundacjaarka.pl/
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Elevene som går på Vg3 
landbruk har hatt en 
spennende høst. Her 
kommer en liten 
oversikt. 
 
 
Sauesanking 
 
I år var vi på sauesanking den 
30. august. Sauene befant seg i 
Budal hele sommeren til man 
kommer for å hente dem om 
høsten.  
 
Hele agronomklassen var med, 
vg2 landbruk og to elever fra 
realfag samt Hilde Paulsen. 
Vi gikk opp i det tempoet vi ville, 
og samlet oss på en møteplass 
for å spise lunsj. Deretter gikk vi 
videre og delte oss opp i 
forskjellige grupper der vi fikk 
plasser som vi skulle holde et 
øye med.  
 
Vi fikk utdelt walkie talkie som vi 
kommuniserte med. Dette gjør 
jobben lettere, da man kan 
fortelle andre hvor sauene er 
slik at man kan legge planer ut i 
fra det. Vi snakket sammen om 
hvordan vi skulle få dem ned og 
hvor man burde stå for å ikke 
skremme sauene tilbake.  
 
Da de fleste sauene hadde 
kommet ned så sorterte man de 
etter om de hørte til Skjetlein 
eller noen andre bønder. 
Skjetleins sauer måtte vente til 
at Nortura-bilen kom for å ta 
dem med tilbake til fjøset. I bilen 
ble de plassert i to høyder, der 
noen av sauene ble løftet opp i 
bilen, mens de andre sto nede.  
 
Da vi kom tilbake til skolen fikk 
vi gryterett som takk for hjelpen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høyballpressing 
 
Høyballpressingen består av at 
vi bruker firkantpressa for å 
presse perfekte høyballer til 
lagring for vinterfôr. Høy er 
tørrfôr du får av å tørke gress. 
Høyballene stables videre i 
høyden og bredden.  
 
Fjøsuke 
 
Tre uker i året har vi fjøsuke. Da 
har vi ansvaret for alt av fjøsstell 
morgen og kveld, også 
ettermiddag i helgene. I fjøsuka 
gjør vi da det som er nødvendig 
i fjøset som fôring av dyra, gjøre 
det rent og selvfølgelig kose 
med dyra. Vi er ikke helt alene, 
vi har noen som kan komme og 
hjelpe til og som vi kan spørre 
om forskjellige ting vi lurer på 
hvis vi trenger det. Vi er da to 
elever fra VG2 og en elev fra 
VG3, i tillegg en bakvakt. 
 
Økosafari (Gårder + seminar) 
 
Fra 1.-7. oktober ble det 
arrangert økouka i Trøndelag. 
Agronomene ved Skjetlein  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videregående skole deltok 1.-2. 
oktober på økosafari og 
økologisk fagseminar. 
 
Dag 2: Årets seminar satt fokus 
på hvordan vi kan sikre 
ivaretakelse av evnen til å 
produsere ren og trygg mat for 
fremtidige generasjoner i et 
bærekraftig perspektiv, og 
jordbrukets rolle og potensiale i 
klimadebatten. 
Anders Eggen, Carl Erik 
Østlund, Jon Fredrik Skauge, 
Anders Lerberg Kopstad og 
pilotprosjektet «jordkarbon-
utvikling og formidling av 
karbonbindende landbruks-
praksis i Norge» ved Hege 
Sundet var invitert som 
foredragsholdere. 
 
Bonde og landbruksrådgiver 
Anders Eggen hadde foredrag 
om sin egen korngård med 
fokus på hvilke utfordringen 
tørken i år har gitt og hvordan 
man kan forebygge og sikre 
produksjonsvilkår ved 
klimaforhold. Skjølberg gård i 
Orkanger leverer råvarer til 
Credo, et av Norges beste 
restauranter. 
 

Høsten til agronomklassen 2018-2019 

Bilde: liten pause på fjellet.  
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Landbrukets dag 22.11 
 
Den 22. november dro 
agronomklassen til Åfjord for å 
delta på Landbrukets Dag. Der 
holdt bl.a. personer fra Tine, 
Felleskjøpet og Bondelaget 
foredrag. Et av temaene var 
klimasmart landbruk. Etter endt 
dag MED interessante foredrag 
dro vi hjem. 

 
Brystmål av kalv/kvige 
 
Med gradvise mellomrom tar vi 
brystmål av kalv og kvige, dette 
er da for at vi skal ha grundig 
oversikt over hvor fort de vokser 
og hvor mye de veier. Når vi tar 
brystmål er vi veldig forsiktige 
med hvordan det skal gjøres så 
vi måler på samme plass hver 
gang, vi er også opptatte av at 
kalvene/kvigene skal oppleve 
dette som en hyggelig situasjon 
og at det ikke skal skremme de.  

 
Tresking 
 
Agronomklassen fikk prøvekjøre 
treska for å lære oss hvordan 
den brukes og hva alt utstyret 
og hva spakene gjorde. Deretter 
var Torgrim som er driftsleder 
og viste oss den i bruk. Vi som 
hadde lyst fikk prøvekjøre og 
tømme kornet i hengeren. Vi tok 
også fuktighetsprøve av kornet 
for å se hvor rått det var.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slåtten 
 
Vi hadde først felles 
gjennomgang av alle gressutstyr 
til traktor. Vi fikk gjennomgang 
av gressutstyrene sprederive, 
samlerive og slåmaskin. Enkelte 
elever fikk gjennomgang av 
rundballpressa.  

 
 
Elmia- Forskning på kjøtt og 
forskning på melkekyr 
 
Første dag i Sverige var fire 
klasser fra naturbruksskoler fra 
Sverige og Norge invitert av 
INTERREG via GREI-prosjekt til 
å lære om landbruket i Sverige. 
 
Den første dagen besøkte 
klassene to ulike gårder. Halve 
gården ble invitert av driftsleder 
Jonas Dahl til Götala gård, der 
vi skulle lære om forskning på 
storfe- og lammekjøtt. Det har 
blitt drevet forskning på gården 
siden 1963 av selskaper slik 
som Sveriges landbruks-
universitet, husholdnings-
selskapet Skaraborg og 
Arrendatorn.  
 
Her fikk vi omvisning på den nye 
gården mens vi fikk lære om de 
ulike forsøkene. 
 
 
 

Resten av klassen dro til Viking 
Genetics som forsker på 
hvordan forbedre egenskapene 
til melkekyr med fokus på god 
helse og produksjon. Først viste 
de oss framtidige avlsokser og 
forklarte oss hvilke egenskaper 
de ser etter i dem, så fikk vi en 
demonstrasjon på hvordan de 
sanket DNA fra oksen. Etterpå 
fikk vi et foredrag om hvordan 
de sorterer ut den beste 
spermen, og hvordan de 
oppbevarer den på best mulig 
måte. 
 
På dag to og tre var klassene på 
Elmia landbruksmesse i 
Jönköping. Elmia er et av 
Nordens ledende messer 
innenfor landbruk, og i 2016 
besøkte mer enn 18000 
personer messa. I år var over 
300 selskaper på plass. 
Selskaper slik som Svenska 
John Deere, Ecologiska 
Lantbrukarna og lokale gårder 
var utstillere. Årets tema var 
«Smart landbruk».  
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Aunøya 
 
Torsdag 27. september så reiste 
agronomklassen fra Skjetlein til 
Hitra. Da vi ankom Hitra så tok 
vi båt til Aunøya. Da vi kom til 
Aunøya så fant vi oss til rette i 
huset som vi skulle bo i, vi 
spiste lunsj også var det å 
komme seg til skogen og sage 
ned sitkagran som var et stort 
problem på denne øya siden 
den sprer seg så ekstremt mye 
og dreper alt liv på bakken pga. 
plantene fra bakken ikke får noe 
næring, vann eller sollys. Etter 
at vi fikk fjernet en god del små 
og noen store sitkagraner dro vi 
tilbake til huset og fikk servert 
taco. Etter middagen så var det 
sosialisering og spill, vi hadde 
det gøy hele kvelden og 
storkoste oss før det var kvelds. 
Neste dag så var det rett ut å 
fjerne flere gran etter frokosten, 
vi holdte på helt frem til det 
nærmet seg hjemreise. Vi 
pakket sammen utstyret og kom 
oss på fastlandet og tok turen 
hjemover igjen med minibuss.  

 

 
 
Høstpløying  
 
Hele klassa hadde 
gjennomgang av plogen. 
Deretter ble vi sendt ut for å 
pløye kornåkrene både på 
Skjetlein og Øysand, og alle 
som ville prøve fikk lov til å kjøre 
med plogen. Vi har lært hva 
plogen består av og hvordan vi 
klargjør den før pløying.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinær i Forsvaret  
 
Foredrag fra Militæret i 
forbindelse av biologisk 
grensebeskyttelse 
 
Torsdag den 08. november var 
veterinærer fra Forsvaret på 
besøk på Skjetlein. Forsvaret 
holdt foredrag om smittefare ved 
NATOs oppdrag Trident 
Juncture i Norge. Flere klasser 
fra Skjetlein vgs. deltok på 
foredraget. 
 
 
Tekst og fotos: 
3LAA 
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To år har gått siden 
tomatavdelingen ble 
tømt og en ny bruk av 
gartneriets 3. avdeling 
ble startet. 
 
Ideen om en tropisk avdeling 
med viktige matplanter fra 
varmere strøk ble født. Med 
sitrusplanter, banan, kaffe, 
kokos, papaya, kassava, flere 
typer druer, sukkerrør, mango, 
alobati, avocado, ingefær, 
gurkemeie, vannmelon, 
jungelagurk, tropiske trådbønner 
og de velkjente agurk- og 
tomatplantene har det blitt en 
oase for både nysgjerrighet, 
lærdom samt et bittelite innblikk 
i arter og dyrkingsmetoder fra 
regnskogen.  
 
En blanding av arter i 
forskjellige skikt beskytter jorda 
mot slagregn og sviende 
solstråler mot de minste 
plantene. De fleste av disse 
plantene har vi lykkes med å få 
fram frukter/spiselige/matnyttige 
deler av.  
 
En av våre hovedutfordringer 
tidligere var stadige angrep av 
skadeinsekter som bladlus og  
spinnmidd.  
 
I den tropiske avdelinga har vi 
hatt jevnlige påfyll av nytteinsekt 
som rovmidd, snylteveps og  
gulløye. Disse har bidratt til å 
holde skadeinsektene i sjakk. 
Hvordan får man en ny 
bananplante når det ikke finnes 
frø i bananen?  Her 
demonstrerer vi vegetativ 
formering av relativ store planter 
slik de gjorde i Bolivia. 1 plante 
innkjøpt på et lokalt gartneri har 
blitt til 10 nå, og den største av 
dem har allerede rukket å sette 
frukt to sesonger på rad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt fra gartneriet – tropisk avdeling 
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I 2. avdeling har elevene tatt 
over med urtedyrking som 
elevbedrift, Basilikum,persille, 
oregano, STO har også 
aktivisert elever med 
plantedyrking året rundt med 
mange forskjellige arter.  
 
En annen elevbedrift har begynt 
på oppal av aloe vera til salve. 
En del blomsterplanter 
oppformeres her og i tilegg er 
det en del aktivitet med 
juleblomster og sukkulenter i 
denne avdelinga. 
1.avdelinga brukes nå 
hovedsakelig til overvintring av 
vintergrønne planter og flerårige 
blomsterplanter som skal  
blomstre  neste sommer. Her 
holdes temperaturen på ca 10 c 
i vintermånedene. 
 
 
 
 
Innhøsting av de siste 
vintereplene i oktober satte 
punktum for utesesongen. Mye 
epler dannet grunnlaget for 
gode øvinger med juicepressing 
og elevbedrift dette året.  En fin 
vår og forsommer ble benyttet til 
oppformering av ca 20 000 
småplanter til andelslandbruk og 
småhageeiere i kaldveksthuset. 
Sist vår fikk vi også tak i 10 
spesielle potetsorter fra Norsk 
genressurssenter, og disse ble 
tatt opp i slutten av september. 
Selv om ordinært salg av 
småplanter, tomat og agurksalg  
har opphørt fra gartneriet, har 
elevbaserte virksomheter tatt 
seg opp ved gartneriet.  
 
 
Eirik Engan 
 
 
 
 
 

Sukkerrør (ovenfor), Banan (nede til venstre og høyre) 
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Søndag 2. desember var 
det 3-4000 gjester som 
besøkte Skjetleins 
tradisjonelle Julegård, 
det var flere enn 50 
salgsboder inkludert 
skolens ungdoms-
bedrifter. 
 
 
Her var det rike muligheter for å 
sikre julehandelen med 
håndverksprodukter fra 
nærområdet. Det ble en flott 
familiedag på Skjetlein med et 
stort spekter av familieaktiviteter 
som blant annet ridning, kjøring 
med traktorhenger, grilling, 
juleverksted og villmarksleir. 
Alle ansatte og rundt 150 elever 
bidro til at dette ble en flott dag 
med julestemning. 
 
En publikumsfavoritt ble 
skjetleinpølsa som ble servert 
fra grillen i villmarksleiren. 
Denne pølsa representerer 
#smakenavskjetlein og består 
av råvarer fra egen gård som er 
bearbeidet av vår 
samarbeidsparter som er vg2 
Matfag ved Strinda 
videregående skole. 
Realfagsklassen fikk med seg 
de miste på produksjon av 
pinnebrød som alltid er en 
suksess for de minste. 
 
Kompetansesenteret var fylt opp 
med tilbydere av lokal mat fra 
Norges beste spiskammer. Har 
kunne man kjøpe både suppe, 
pølser og burgere for å spise på 
stedet eller finne råvarer til 
julebordet. Neste gang må vi 
sørge for en gjennomkjøring da 
vi opplevede at det til slutt ble 
kø for å komme både inn og ut.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utstillerne kunne tilby stort 
spekter av kortreist mat, husflid, 
lammeskinn og garn av 
steinaldersau, og ikke minst en 
flott kunstutstilling av maleren 
Børge Strand. Skolens 
byggfagavdeling solgte 
dukkestuer, hagebenker, 
dekorative trekasser og alt gikk 
unna i løpet av dagen. 
Ungdomsbedriften KjørepilsUB  
solgte ut heles sin produksjon 
av vørterøl og endte opp med 
en lang bestillingsliste, mens  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gartneriet sørget for at publikum 
fikk med seg juleblomster og 
dekorasjoner hjem. I anledning 
at vi neste år skal få 
utdanningstilbudet Teknikk og 
industriell produksjon hadde vi 
lånt en robot fra Melhus-firmaet 
APS Robotics, og robotens 
oppgave denne dagen var å 
servere gløgg til publikum. 

 
Edward Hagen  
Rita Halstadtrø Johnsen 

Rekordstor aktivitet på julegård 

Mange aktiviteter for gjestene.                       Fotos: Bente Ryen 
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Spør Julie sin Romeo 
når hun snakker om en 
pen rose. Hun lurer på 
om blomsten skulle 
utvikle en like nydelig 
duft hvis den hadde fått 
et annet navn. Vi kan 
dessverre ikke svare 
Julie på hennes 
spørsmål. 
 
 
Ett navn, mange blomster                                                                                                                                      
 
Hvilken blomst mener vi egentlig 
når vi snakker om en rose?  Min 
mann som er fra Helgeland 
kaller alle blomster for rose og 
da kommer vi ikke langt hvis vi 
skal kommunisere om blomster. 
Men hvilken rose snakker vi om 
egentlig?  Mener vi julerosen 
(Helleboris niger) eller snakker 

vi om Hawairose (Hibiscus rosa-

chinensis)?  Ønsker vi å bestille 

en mandarinrose (Rosa 

moyessii) eller heller en 

eplerose (Rosa rubiginosa)?   

 
Et raskt Google-søk gir 
307.000.000 treff på ordet rose.  
Her er det noe å velge imellom. 

 

 
 
Mandarinrose  Rosa moyesii 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skal vi ellers bare sitere den 
amerikanske dikteren Gertrude 
Stein? Hun skrev et dikt i 1913 
som heter Sacred Emily. En 
kjent frase i diktet er denne 

setningen: ‘En rose er en rose 

er en rose er en rose’. Gertrude 

Stein ble for øvrig foreviget av 
Pablo Picasso som 
beskrev/malte rosene på helt 
andre måter.  Marcel Duchamp, 
en fransk dadaistisk kunstner 
som levde i samme perioden 
som Stein og Picasso, brukte 
navnet Rrose Selavy som sin 
alter ego.                                                                    
 
En blomst, mange navn 
 
Noe annet gjelder for en kjær 
blomst som dukker opp når 
snøen forsvinner i april. De fine 
gule blomstene har veldig 
mange navn her i Norge. Folk 
snakker om hestehov, leirgull 
eller leirfivel. Også navn som 
hovgras, hov, blekkje og bleko 
blir brukt om samme planten.  
Man kan bli forvirret av mindre.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Én liten plante og så mange 
navn? Heldigvis har den bare ett 
vitenskapelige navn, nemlig 
Tussilago farfara. Litt artige 
navn, sant? Hestehovnavnet har 
planten fått etter bladenes form 
som ligner litt på hestens hov.  
Mange mennesker ser på 
hestehov som et irriterende 
ugress, fordi den er veldig 
vanskelig å bli kvitt i hagen og 
bladene kan dominere i et 
blomsterbed. Men helst ser vi 
på planten eller som et 
kjærkomment vårtegn. 
Tussilagobladene ble forresten 
brukt i blomsterutsmykningen i 
Oslo Domkirke i bryllupet til 
kronprins Haakon og 
kronprinsesse Mette Marit, ikke 
dårlig for en veikantplante! 
 
Planter som har dyrenavn.                                                                                                                                        
 
I likhet med hestehov er det 
flere planter som har et dyr i 
navnet sitt. Noen plantenavn 
kan antyde om dyr liker eller 
hater planten.   For eksempel 
elsker katter urten kattemynte 
Nepeta cataria.   

«What’s in a name?» 

Hestehov blomst   Tussilago farfara   
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Andre planter har fått norske 

navn som lammeøre (Stachis 

bysantina), dette er en fin myk 

lysegrå staude som minner om 
lammets ører. En annen plante 

heter elefantfot (Beaucarnea 

recurvata). Dette en stueplante 

der stammen er røff, stor og 
minner om elefantens fot. 

Apeskrekk - Araucaria araucana 

- er en plante elevene er veldig 

betatt av, delvis på grunn av 
navnet, men også fordi treet ser 
litt skummel og rar ut med brede 
piggete knivskarpe blad.  
 
Treet er faktisk en levende fossil 
fordi den hører til en 
plantefamilie som var sterkt 
utbredt i Juratiden for 100- 150 
millioner år siden. Apeskrekk 
kommer opprinnelig fra 
Andesfjellene og heter pehuén 
hos de innfødte folkene 
Pehuénche eller Araucanos. I 
Norge har treet en herdighet på 
H3 og trives i en fuktig 
omgivelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latinske navn, et 
internasjonalt språk                                                                                                                       
 
Når man flytter fra ett land til et 
annet er det mange ting som er 
annerledes enn det man er vant  
til. Da er det veldig kjekt å ha en 
gartner/blomsterdekoratørutdan
ning i bunnen. På videregående 
i Nederland hadde vi én time 
latin per uke i 3 år. Faget kaltes 
planteterminologi.  
 
Boken vi brukte har jeg 
fremdeles. Den er liten og grønn 
og har fått muggskader på seg. 
Vi hadde også noen timer 
plantekjennskap per uke. I 
begynnelsen syntes vi det var 
veldig kjedelig, men etter en 
stund ble det litt artig og det gikk 
litt sport i plantenavn, fordi vi så 
sammenhengene og navnene 
fortalte også noe om plantenes 
egenskaper.  
 
 
 
 
 
 
 

For eksempel kunne navnet si 
om en plante var rød, blå eller 

gul (coccineum/ ruber, 

caeruleum/glauca eller luteus). 
Navnet kunne fortelle om 

bladene var lange (longifolium), 
om planten oppleves som 

elegant (elegantissima) eller 

nydelig (spectabilis).  Latinske 

navn forteller også hvor planten 
kommer fra.  
 
Thuja occidentalis kommer fra 
Europa; occidentalis betyr rett 
og slett vesten. Orientalis betyr 
fra orienten/øst og dette 
forklarer at orientvalmuen  
(Papaver orientale) kommer fra 

Iran og Tyrkia.                       
 

 
 
Apeskrekk  
Araucaria aurocana kan bli et 
stort tre i mildere strøk. 
 
 
 
 
 
 

T.v. Min gamle bok planten-
terminologie. Jeg vet ikke hva som 
har skjedd med boken men den ser 
tragisk ut. Heldigvis kan jeg 
fremdeles lese ordene. 
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Nytten av vitenskapelige navn                                                                                                                                         
 
Men mest takknemlig ble jeg da 
jeg kunne bruke disse navnene i 
praksis i blomsterbutikken i 
Trondheim hvor jeg startet å 
jobbe for å lære meg norsk.  De 
ga meg en trygghet og gjorde at 
jeg raskere lærte meg det 
norske språket. Vi kan takke 
Carl von Linné (Linaeus) at vi 
kan sende inn en frø- eller 
ungplantebestilling til Tyskland, 
Storbritannia eller Nederland og 
få de riktige plantene. Linaeus 
gjorde det også mulig for oss å 
kommunisere om en spesifikk 
plante til Japan eller Kina.   
 
Han utgav sin Species 
plantanum i 1753. Boken er 
antagelig den første 
publikasjonen med gyldige 
beskrivelser av planter. Han ga 
hver plante to navn, den såkalte 
binominære nomenklaturen, 
med slektsnavn og artsnavn. 
Von Linné s navnesystem var 
en så genial løsning på 
navneproblematikken for planter 
at den ble tatt i bruk av 
botanikere i hele verden.   Siden 
1753 har systemet blitt utviklet 
og forbedret. Navnesystemet vi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forholder oss til i dag, følger en 
internasjonal standart for 
lignoser og urteaktige planter, 
nemlig List of names of woody 
plants og List of names of 
perennials.   
 
 
I våre dager der vi har tilgang til 
mobil hele tiden og kan Google 
plantenavn kan vi av og til lure 
på hvorfor vi skal kunne alle 
disse latinske eller botaniske 
navnene utenat.  Googler du et 
plantenavn kan det dukke opp 
mye forskjellig som ikke trenger 
å være riktig.  Du må i hvert fall 
ett rett navn tilgjengelig for å 
kunne lete opp det riktige 
navnet.  
 
Det finnes også apper som kan 
finne plantenavn ved å sende 
inn et bilde, men også her 
oppstår det mange underlige 
forslag. De kan hjelpe deg hvis 
du har gode basiskunnskaper 
og klarer å sile ut informasjonen 
som ikke er riktig. Å kunne sine 
vitenskapelige plantenavn gir en 
viss yrkesstolthet og status. 
 
 
 

That’s in a name                                                                                                                                                    
 
Vi har sett at vi kan bruke 
samme navnet om mange 
forskjellige planter og at en 
plante kan ha mange forskjellige 
navn, noe som gjør det nesten 
umulig å bruke lokale navn på 
planter. Skal vi jobbe 
profesjonelt med planter må vi 
forholde oss til vitenskapelige 
navn, da vet vi at alle parter 
snakker om den samme 
planten. Innkjøpslister og 
informasjonsbeskrivelser på 
planter gir nesten alltid 
vitenskapelige navn. Noen 
ganger brukes merkevarenavn i 
markedsføring, men det er ikke 
tillatt å bruke dette navnet som 
erstatning for det offisielle 
navnet. Derfor er gartneren nødt 
til å forholde seg til både 
merkenavn og vitenskapelige 
navn.  Selv synes vi også det er 
viktig at andre mennesker kaller 
oss ved vårt riktige navn og vi 
kan jo også ha to, tre, fire eller 
flere navn. Så hvorfor ikke kalle 
planten ved sitt riktige 
vitenskapelige navn? 
 
Tekst og fotos: 
Marian Roodenburg 
 
 
Kilder: 
 

RHS Latin for gardeners  
Lorraine Harrison 
 
Plantenterminilogie Jac. De 
Bruijn  
 
Planter til hager og grøntanlegg 
Truls Eriksen 
 
Wikipedia og diverse Google 
søk 
 
 
 
 
 

Bilde: Bekreftelse av min bestillingsliste stauder og 
sommerblomster til parken på Skjetlein, vår 2019 
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Skjetlein er med i et 
forprosjekt sammen med 
aktører i Trøndelag som 
har som mål å mobilisere 
et samarbeid som skal 
iverksette tiltak for å 
lagre og binde karbon i 
jord.  
 
Sentralt vil være sammen-
setning og organisering av et 
partnerskap bestående av 
aktører fra FOU, næringsliv og 
offentlig virksomhet som har 
felles interesse av å bidra aktivt 
i et nettverk med formål 
jordbasert karbonlagring og 
binding. Sterkere fokus på dette 
vil også sikre og trygge vår evne 
til å produsere mat for framtidige 
generasjoner. 
 
I denne sammenheng har 
Landbruksdepartementet pekt 
på aktualiteten av å nyttiggjøre 
kunnskap fra det økologiske 
landbruket for å sikre et mer 
bærekraft og miljøvennlig 
landbruk. Denne problem-
stillingen er svært interessant, 
men den kan også være 
utfordrende, for den peker på at 
det konvensjonelle landbruket 
har et forbedringspotensiale i 
forhold til det økologiske. Det er 
for øvrig en kjent sak at det er 
opplagte sammenhenger 
mellom jordas evne til å 
produsere mat og dens innhold 
av organisk materiale og et 
aktivt jordliv.  
 
Slik sett vil en prosess knyttet til 
å øke karboninnholdet i jord i 
form av å øke karbonlagringen 
også bidra til å styrke 
jordfruktbarheten. Som ledd i 
forprosjektet ønsker Trøndelag 
fylkeskommune i lag 
 
 

 
med fylkesmannen i Trøndelag, 
Sintef, Ruralis, Norsøk m.fl. å 
arrangere en workshop for å 
belyse mulighetene som er kjent 
innenfor det regenerative 
landbruket, men som med økt 
bevissthet på lagring av karbon i 
jord hittil i svært begrenset grad 
er tatt i bruk i Norge. 
 
 
Utslippsreduserende tiltak 
 

Jord har et enormt u‐utnyttet 
potensiale til å binde og lagre 
karbon, og skal vi kunne gjøre 
betydningsfulle tiltak knyttet til å 
redusere karbonveksten i 
atmosfæren, så kommer vi ikke 
unna å se på aktuelle metoder 
for karbonbinding i jord. 
Resultatene fra to under-
søkelser på Østlandet i regi av 
Norsk Landbruksrådgivning 
Øst bekrefter at det har vært en 
gjennomsnittlig reduksjon på ca 
1 % av moldinnhold per år 
(Hugh Riley).  
 
Vi må anta at forhold i 
Midt‐Norge ikke fraviker 
vesentlig fra dette. 
Karbonbinding i jord er en 
biologisk prosess. Tilførsel av 
karbon til jorda er en 
forutsetning for at 
 
jordøkosystemet fungerer som 
det skal, at det gir 
næringsgrunnlag for alle de 
funksjonelle gruppene av 
organismer og at det dannes 
stabile jordaggregater. 
 
Plantene tilfører jordlivet direkte 

med 20 ‐ 40 prosent av 
fotosynteseproduktene i form av 
organiske materiale/karbon.  
 
 
Denne jobben kan kun gjøres av 
planter. Ved å tilrettelegge for 
mer fotosyntese kan karbon 

flyttes fra lufta til jorda, men det 
må et aktivt jordliv i jorda for å 
kunne utnytte energien og 
karbonet som tilføres. 
 
Et rikt jordliv er en forutsetning 
for å bygge opp og lagre karbon 
i jordstrukturen. Innhold av 
mold, biologi og god jordstruktur 
henger tett sammen. 
 
Status prosjekt desember 
2019 
 
Vi har så langt hatt møter med 
alle de fire naturbruksskolene i 
Trøndelag, og de har alle 
bekreftet stor interesse for å 
delta i prosjektet, blant annet 
ved å iverksette ulike tiltak ved 
egne gårdsbruk. Ved en senere 
prosess vil det også være 
ønskelig å knytte opp bønder i 
et nettverk og som kan delta 
aktivt i jordforbedrende og 
karbonbindende tiltak. Som ledd 
i dette arbeidet er det også 
ønskelig å knytte opp 
rådgivningstjenesten og 
forskningsmiljøet, i det vi 
sannsynliggjør et potensiale for 
både forsøk og forskning på 
dette området. 
 
Studietur (februar 2019) til 
provinsen Kaindorf i Østerrike 
for å se på og besøke flere 
gårdbrukere som over en 
årrekke, og i lag med 
myndigheter og øvrig 
næringsliv har gjennomført 
karbonbindende og jord-
fruktbarhetsbyggende tiltak i en 
egen sertifiseringsordning. 
 
Arve Lian 
Seksjon Næring 
 
Teksten er et utdrag fra 
søknaden til Miljødirektoratet: 
«Søknad om støtte til 
klimasatsing i kommune 2018».  
 
Red. 

Lagring av karbon i landbruket 
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Skjetlein vgs jobber med 
å utvikle gartneriet. En 
del av dette er 
produksjon av 
forskjellige grønnsaker 
og frukt. 
 
Elevene på Vg2 utvikler også 
forretningsideer, der er det ofte 
foredling av grønnsak og frukt. 
Skolen har oppdatert og 
(mattilsyn) godkjent 
produksjonsrom og har de siste 
årene også investert i utstyr for 
forskjellige produksjoner – et 
eksempel er en saftpresse. 
 
Skolen ble i høst kontaktet av 
Toril Merete Waack driver med 
produksjon av kaldpresset 
grønnsak- og fruktjuice og er 
Norges 3.utdannede 
juiceterapeut fra England. 
 
På et første møte med en av 
Skjetleins plantelærer Eirik 
Engan ble muligheten for 
kompostering av grønnsak- og 
fruktkjøtt diskutert. Toril har per i 
dag tre ulike juicepakker, en for 
overskudd og glød, en for 
konkurranseidrett og en siktet 
mot å minske betennelser i 
kroppen.  
 
Pakken for konkurranseidrett ble 
i hele fjorårssesongen brukt av 
en utøver i toppklassen i sin 
idrett. Produksjonen har til nå 
vært liten, men målet er å få til 
en produksjon i større skala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toril har nå tilgang til en større 
kaldpresse, og hun var på jakt 
etter et kjøkken for å produsere, 
så kontakten med Eirik og 
skolen var en mulig løsning.  
 
Skolen mener at et samarbeid 
med en produsent av 
kaldpresset juice er spennende. 
Derfor velger skolen å inngå et 
samarbeid med Toril. Skjetlein 
har lokaler og produksjonsareal 
og Toril oppdatert kunnskap om 
foredling av grønnsak og frukt til 
juice. Toril vil formidle det videre 
til elevgrupper og 
lærere/ansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toril brenner for optimalisering 
av helse og er en stor 
juiceentusiast. Hennes interesse 
for juicing startet i 2012 og ble 
enda større etter en reise til 
New Zealand og Australia, hvor 
utvalget av kaldpresset juice var 
stort. Hun ble ferdig 
uteksaminert juiceterapeut fra 
England i 2016 og gleder seg til 
å samarbeide med Skjetlein 
videregående skole.  

 
 
 
Red. 
 
 

 
 

Juicing  

Kaldpressa levende næring – kiaora. Foto: T. Waack 
 

 
 

Toril Merete Waack 
 

 
 

En pakke med juice – 
mye næring.  
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I forbindelse med at vi 
snart får TI hit til 
Skjetlein med mange 
spennende fagområder, 
introduserer vi nå 
Teknisk hjørne i 
Skjetleinbladet.  
 
 
 
Både på Naturbruk, Byggfag og 
Teknikk og industriell 
produksjon er det teknikk og 
teknologi inne i bildet, så her er 
det rike muligheter for litt 
voksenopplæring. 
 
Vi starter med litt motorlære, og 
alle bruker vi nok kjøretøy med 
forbrenningsmotor til stadighet, 
og det uten at vi tenker over at 
her er det et mekanisk 
underverk som gjør jobben 
under alle slags forhold. Fra 
sprengkulde til tropevarme, med 
tunge lass og i full fart over hele 
kloden har denne sliteren i over 
100 år gjort jobben for oss. Selv 
om elektriske kjøretøy etter 
hvert kommer på banen, vil nok 
forbrenningsmotoren være vår 
gode venn i mange år fremover. 
 
Egentlig er prinsippet med 
forbrenningsmotoren nesten 
uendret siden Gottlieb Daimler 
og Henry Fords dager, selv om 
den selvsagt er utrolig forbedret 
siden den gang. Her skal vi 
prøve å forklare hva som 
egentlig skjer under panseret på 
en bil, en traktor eller en annen 
maskin.  
 
Beskrivelsen gjelder bensin-
motoren, men funksjonen i en 
dieselmotor er nesten helt lik. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis vi begynner øverst og tar 
av dekselet øverst på motoren, 
så finner du det vi kaller 
topplokket. I topplokket finner vi 
to viktige komponenter, 
kamakselen og ventilene.  
 
Kamakselen, som også kan 
være plassert i motorblokka, har 
til oppgave å åpne og lukke 
ventilene til riktig tid, og 
ventilene har til oppgave å 
slippe drivstoff og luft inn til 
motoren, og å slippe eksosen 
ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste bilmotorer har i dag 4 
sylindere, mens større maskiner 
og lastebiler ofte har 6 eller 8 
sylindre. Mopeder og små 
motorsykler har 1 sylinder, og 
ellers finnes motorer med både 
2, 3, 5 og 10 sylindere og enda 
mer på store motorer for f eks 
båter. 
 
Under topplokket kommer vi til 
motorblokka som blant annet 
inneholder sylindrene, 
stemplene og veivakselen. 
Kamakselen kan stå montert 
enten i motorblokka eller i 
topplokket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk hjørne 

Figur 1 topplokk sett ovenfra med 6 ventiler. To ventiler pr sylinder, så dette 
er fra en 3-sylindret motor. 
 
 

 
 

Figur 2 Topplokk sett nedenfra, 8 ventiler på en 4-sylindret motor. Til venste 
ser vi en skade som har oppstått i motoren. De små hullene er kanaler for 

smøring og kjøling. 
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Nederst i motorblokka står 
veivakselen som er forbundet 
med stemplene gjennom 
veivstengene. På bildet under 
ser vi en tom motorblokk uten 
veivaksel. 
 

 
I bunnen av motorblokka er 
bunnpanna montert for å holde 
oljen på plass, og dermed har vi 
kommet til bunns i motorens 
prinsippielle oppbygging. Da er 
det bare å finne seg en motor å 

se om det stemmer. 

 

Kåre Presthus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3 Motorblokk med 4 sylindere, stempel 1 og 4 står på topp. 

 

 
 

Figur 2 Her ser vi motorblokka nedenfra i en 3-
sylindret motor 

 
 

Figur 1 Her ser vi motorblokka nedenfra med 
veivakselen montert 
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En liten oppdatering  
etter Bente og Marias 
Rwanda besøk i Mai 
2018. 
 
 
Regntiden ble lang og med 
veldig mye regn i år. I flere 
områder i Rwanda var det store 
ødeleggelser av hus, hjem, 
infrastruktur og flere 
menneskeliv gikk tapt. Tross 
mye nedbør også i den sørlige 
delen av landet, ble både liv og 
eiendeler «berget» på Fred’s 
farm, og dens nærområdet. 
Takket være regnet var det 
veldig frodig, og ganske 
gjørmete! 
 
Det er flere år siden Maria har 
vært på gården, og mer enn et 
halvt år siden Bente var der sist.  
Store positive forandringer har 
skjedd på gården, og det er mye 
gledelig som skjer med 
menneskene i nærområdet til 
gården.  
 
 
Kyrne er friske og det har 
kommet enda en kalv i midten 
av Mai. En frisk hunnkjønn. Det 
har vært mellom 20 - 40 liter 
melk som er fordelt i løpet av en 
uka til Twa barn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fred’s farm – People for People Rwanda  
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Kaffe har vært innhøstet, til 
sammen ca.200kg med «coffee 
cherries», dette tross regnet. Vi 
er svært stolt at våre arbeidere 
har klart dette i år!  

 

 
De mange hundre unge planter 
som ble plantet i begynnelsen 
av året er nå etablert og har 
klart seg veldig bra gjennom 
den voldsomme regntiden. Kun 
et papaya tre gikk tapt.  De 
tusenvis av frø som ble plantet 
gir farge og snart mat til både 
lokal befolkningen og 
arbeiderne på gården.   
 
 
Huset brukes daglig som kontor 
for Jacques, og for stabsmøter 
for hele arbeidsstokken ved 
begynnelsen og slutten av 
arbeidsdagen. I tillegg brukes 
den en gang i uka til «Farmer 
training» og til «Twa training».   
Siden sist er det satt inn to glass 
vinduer for å hindre innsyn til 
kontor og lagerrom.  
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Latrinene er endelige helt 
ferdige! Det er en for kvinner, en 
for menn og en for det Jacques 
definerer som «spesielle 
gjester». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet: 
Jacques følger godt opp våre 
HMS rutiner både med hensyn 
til beskyttelse av våre arbeidere 
i åkeren og med dyrene. I tillegg 
har han satt fokus på hygiene i 
ulike sammenhenger.    
 
 
Avfallshåndtering er kontrollert – 
allt plast (som er begrenset i et 
land som forbyr bruken av 
plastposer) og annet ikke 
nedbrytbar avfall, samles i en 
grop og når det er «mye» 
varsles lokal myndighetene som 
henter! Dvs behovs regulert. 
 
 
Providence fortsetter å gjøre en 
formidabel jobb til å motivere og 
samarbeid med befolkningen i 
Twa/Batwa landsbyen. Nå har 
opptil 12 personer fra Twa 
landsbyen jobbet med to 
jordlapper på Fred’s farm og 
står rett foran deres første 
avling av sorghum, en lokal 
basis produkt som brukes 
primært til grøt – en livsrett!   
Bente og Maria besøkte de som 
fikk planter i landsbyen. Alle har 
bitt godt passet på og er visst 
frem med stolthet.   
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I tillegg, har Providence 
rekruttert personer fra 
landsbyen som dags arbeidere 
og ukes arbeidere. Fra deres 
lønn har de meget sakte men 
sikkert klart å spare kr.70 over 
en periode på 5 måneder, og en 
person har lånt fra denne 
kontoen for å kjøpe såpe.  
Noen enkelte personer fra 
landsbyen har møtt til et 
treningsprogram som Jacques 
skreddersyr for dem, og det ser 
ut som at flere blir både 
nysgjerrig og interessert å delta.  
Vi innser at vi må være svært 
tålmodig og varsom i dette 
arbeid.   
 
 
 

Samarbeid med den lokale 
skolen 
 
Elevene hadde skrevet brev 
som de ønsket skulle tas med til 
elever i Norge. Skolen er svært 
stolt av deres bibliotek, og tok 
imot engelske bøker med glede.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det ble plantet et macademia 
tre og 2 moringa trær på skolen 
– elevene skal passe på dem 
sammen med en av arbeiderne 
på Fred’s farm. Disse vil gi 
kunnskap om dyrking mens de 
vokser, og mat når de er 
modne.   

 
Bente Denstad  
Maria Stordahl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 | Den bynære bonden 

 
Økt tilbud av lokal-
produsert mat og 
opplevelser fra det 
bynære landbruket i 
Trondheimsregionen er 
målet med ei ny satsing 
ved Grønt Kompetanse-
senter.  Dette skal vi 
jobbe med gjennom 
mobilisering, nettverks-
bygging og grunn-
leggende kompetanse-
tiltak. 
 
 
På et nettverksmøte i oktober 
2018, møtte om lag 20 
produsenter opp for å få 
inspirasjon og faglig påfyll.  Kari 
Frøseth innledet om 
Fylkesmannens satsing på 
urbant og bynært landbruk.  Brit 
Melting fra Oi! Trøndersk mat og 
drikke er prosjektleder for 
Trøndersk Matfestival, og svarte 
et klart «Ja» på spørsmålet om 
det er plass til flere 
lokalmatprodusenter.   Fra 
Innovasjon Norge fikk vi av Aud 
Herbjørg Kvalvik høre om 
mulighetene de har til å bistå 
gründere, både med rådgiving 
og økonomisk.  De viktigste 
innlederne denne kvelden var 
imidlertid praktikerne! Gro 
Helene Lerflaten fortalte 
hvordan hun og familien hadde 
utviklet blant annet 
serveringstilbud og 
kjøttproduksjon på Lerflaten 
gård på Bjørkmyr.  Fra Ersgard i 
Stjørdal kom Stein Sakshaug og 
ga oss historien om hvordan 
aktørene der samarbeider i 
«Auk – Smaker fra 
Stjørdalsføret».  Starten var 
deltakelse på Trøndersk 
Matfestival 2017, nå var de 
klare for å lansere konseptet 
«food-truck» 

 
 
Starten var deltakelse på 
Trøndersk Matfestival 2017, nå 
var de klare for å lansere 
konseptet «food-truck» og 
butikk på Torgkvartalet i 
Stjørdal. 
 
Temakveld 17. januar 
 
Bokføring og betalings-
løsninger ved direktesalg er 
tema når vi inviterer den nye 
bynære bonden til temakveld i 
januar.  Melhusbanken vil 
orientere om ulike betalings-
løsninger og Bjørkan regnskap 
gir oss en innføring i krav til 
dokumentasjon og bokføring.  
Fra 01.01.19 er det nye krav til 
kassasystem ved direktesalg, så 
dette er nok tema som mange 
vil være interessert i. 

 
Temakveld og inspirasjonstur 

 
Videre i prosjektet planlegger vi 
en ny temakveld i februar.  
Markedsføring og sosiale media 
er foreløpig overskrift for denne 
kvelden.  I mars planlegger vi en 
studietur rundt i fylket for å 
besøke 2-3 gårdsbruk som er i 
gang med mat- og/eller 
reiselivstilbud. Følg vår 
facebookside «Grønn 
kompetanse» for mer 
informasjon om disse 
arrangementene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Julegård 2018 
 
I forbindelse med vår satsing på 
den nye bynære bonden, 
inviterte vi lokalmatprodusenter 
til å delta på Julegård på 
Skjetlein søndag 2. desember.  
Utstillerne ble samlet utenfor og 
inne på Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter til et eget 
lokalmatmarked.  Utstillerne 
melder om godt salg og god 
stemning, til tider var det kø 
både for å kjøpe julegaver, 
sjokoladevafler og andre 
godsaker.  
 
Utstillerne som deltok på 
lokalmatmarkedet var: 
 

Onsøyen gård, Fosslykkja 
bigård, Lillian Rathe, Borkhus 
Nordre, Haugrønning gård – 
Steinaldersau, Saltnes gård, 
Gammelgården Lysklæt, 
Høstadsanden gård, 
lokalmatportalen.no 

 

I tillegg hadde Medalhus 
andelslandbruk informasjons-
stand og Nortura delte ut 
smaksprøver på julepålegg.  

Vi planlegger nå å gjenta 
suksessen med lokalmatmarked 
i forbindelse med kuslippet i mai 
2019. 
 

Den nye bynære bonden i Trondheimregionen 
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Yrende liv og tidvis 
langekøer hos  
Lokalmattilbyderne!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glimt fra julegården 2. desember 
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FAGDAG OM FRUKTBARJORD OG HUMUSBYGGIN 

Fruktbar matjord er forutsetning for gode avlinger av høy kvalitet, og for god 

lønnsomhet til bonden. Fruktbar jord er levende, har et godt humusinnhold og 

binder karbon fra atmosfæren. Dermed blir den også et viktig klimatiltak.  

Denne fagdagen får du ei innføring i prinsipper om fruktbar jord og hvordan 

dette kan gjøres i praksis i Trøndelag. Fagdagen egner seg for 

landbruksrådgivere og bønder. 

Torsdag 17. januar 2019 kl. 10 – 16 i Auditoriet på Skjetlein grønt kompetansesenter. 

Martin Beck og JM Vibhoda Holten presenterer de fem trinnene til fruktbar jord: 

• Hva er god jordkvalitet, hva kjennetegner god jord? 

• Få næringsstoffene i jorda i likevekt. Når vi vet hva vi har; hvilke tiltak er aktuelle for å 
forbedre jord? 

• Kontinuerlig grønt plantedekke - allsidige blandinger  

• Flatekompostering – metode for å gå fra en kultur til neste  

• Jordbiologiens betydning for fruktbar jord; hvilke tiltak er aktuelle for å forbedre mikrobiologi 
i jorda? 

  

Pris inkl. lunsj: Kr 600. Påmelding innen 10. januar til gronnkompetanse@trondelagfylke.no.  

Arrangør: Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Grønt kompetansesenter  

 

Å LEVE MED EN BONDE           

Det å dele livet sammen på en gård har noen flere momenter ved 

seg enn et vanlig samliv.  Er det slik at å elske en bonde er å elske 

en gård? 

Lørdag 2. februar inviterer vi gårdbrukere med partner til en dag 

med faglig og sosialt påfyll.   

 

• Jo Gjestvang, advokat og veterinær, gir oss en grundig gjennomgang av de juridiske aspekter ved 

å leve med en bonde.  Samboer, gift, felles barn, særkullsbarn, særeie, felleseie, eier, driver…. 

• Å elske en bonde.  Det handler vel så mye om å bry seg og ha felles drømmer, som det å kjøre 

traktor eller melke kyr, sier Karin Hovde, seniorrådgiver og nestleder ved KUN, Stod bygg og eier 

av Åsan Søndre 

• Dagen avsluttes med sexologisk rådgiver og gardkjærring Laila Nøsen som ber oss «verne om 

lysten». 

Å leve med en bonde arrangeres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag og Sør-

Trøndelag bondelag.  Deltakeravgift kr 600,-, halv pris for deltaker nr 2 fra familien.   

Påmelding innen 15. januar til gronnkompetanse@trondelagfylke.no  

 

mailto:gronnkompetanse@trondelagfylke.no
mailto:gronnkompetanse@trondelagfylke.no


 

 36 | Teknologi og grønne næringer 

 
På nyåret 2019 drar vi i 
gang vår nye satsing på 
Teknologi i grønne 
næringer.   
 
Dette er et 3-årig prosjekt med 
mål å utvikle Skjetlein 
videregående skole til den 
foretrukne arena for 
informasjonsutveksling om 
teknologi i grønne næringer for 
alle aktører.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid: 31. januar 2019, klokka 
19.00 
Sted:  Buret på Skjetlein 
 
Sakliste: 
Vanlige årsmøtesaker 
Innkomne saker 
 
Innkomne saker må være sendt 

til agromidt@gmail.com innen 

20. jan. 
 
Servering 
 
VEL MØTT, Styret 
 
 
Innbetaling merkes med 
medlemsnavn 
 

 
Gjennom prosjektet vil vi 
etablere samarbeid med flere 
utstyrsleverandører og fagmiljø.  
Planen er å kombinere 
maskindemonstrasjoner med 
fagforedrag.  Videre ønsker vi å 
utvikle kollegalæring, der 
gårdbrukerne lærer av 
hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hit til Skjetlein kommer 
utstyrsleverandører for å 
demonstrere sine nyheter, hit 
kommer gårdbrukere som vil 
lære mer om utstyr av ulike 
merker, og her får elevene 
tilgang til siste nytt innen 
teknologi i grønne næringer! 
Følg vår facebookside «Grønn 
kompetanse» for mer 
informasjon om prosjektet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknologi og grønne næringer 

 

Årsmøteinnkalling - Agronomlag 

mailto:agromidt@gmail.com
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Nok et år er over, med til 
dels store utfordringer 
for norsk landbruk, og 
ikke bare på grunn av 
rammebetingelser gitt av 
våre politikere.  
 
Denne gangen var det været, 
med en voldsom mangel på 
nedbør, og tørke, over store 
deler av det sørlige Norge, og 
også i deler av Trøndelag. I 
tillegg til at slikt får 
konsekvenser for den enkelte 
bonde, er det også en kraftig 
påminnelse til alle, og ikke minst 
de tidligere omtalte politikere, 
om at landbruksproduksjon blir 
påvirket av mye vi ikke har 
særlig styring med, som f.eks 
været.  
 
For oss som er agronomer er 
det nokså naturlig at det 
innimellom vil bli slik, og derfor 
er vi også, mer enn de fleste, 
rustet til å forstå at mat på 
bordet slettes ikke er en 
selvfølge, og at når vi snakker 
om beredskap må vi også i langt 
større grad enn hva som er 
tilfellet nå, ha egen 
matproduksjon i tankene. 
 
I etterkant av tørken fikk norske 
bønder i tillegg vist fram en, for 
det meste, enestående evne til 
samhold og solidaritet. Et 
ganske betydelig antall 
rundballer, for det meste halm, 
har gått fra trønderske bønder til 
tørkerammede kolleger lengre 
sørover. Dette har stort sett blitt 
gjort uten noe forsøk på å bli rik 
på det. Hvem vet, kanskje neste 
gang går foret andre vegen, og 
da er det greit å ha vist samhold 
og solidaritet nå. Slik viser også 
norske bønder en enestående 
evne til å ta tak også når det 
virkelig trengs, og beviser slik at 
vi absolutt er verdt å ha med på 

 
laget når matvaresikkerhet og 
beredskap kommer på 
dagsordenen. 
 
Ellers kommer nok jula også i 
år, og en del av oss blir like 
forbausa hvert år når desember 
så uventet dukker fram på 
kalenderen. Uttrykket «som 
julekvelden på kjerringa» er nok 
ikke plukket helt fra løse lufta, 
men til tross for det blir det 
liksom en egen stemning i hus 
og heim når julemusikken står 
på og det lukter grønnsåpe og 
julebakst fra minst sju sorter. En 
føler, til tross for at det er ei 
hektisk tid, at freden og roen 
senker seg, og julestemningen 
griper en. 
 
Aktivitetene i agronomlaget er 
dessverre ikke vanvittig mange, 
eller store, men vi henger da 
med. Vi hadde en grei 
avslutning på arbeidsåret vårt 
på julegård på Skjetlein, hvor 
omtrent et tjuetalls personer var 
innom oss og drakk kaffe, spiste 
vafler  og snakka om ting som 
opptar agronomer, samt at vi 
fikk vist fram en del landbruks- 
og skolehistorie som er samla 
på buret.  
 
Vi har berammet vårt årsmøte til 
torsdag den 31. jan i 2019, hvor 
vi diskuterer vanlige 
årsmøtesaker og innkomne 
forslag fra medlemmene. Dette 
foregår selvsagt i «vårt» lokale, 
stabburet på Skjetlein. Se for 
øvrig møteinnkalling et annet 
sted i bladet. Og oppfordringen 
til å både komme med forslag 
og til å komme på møtet er 
selvsagt stor. Vel møtt skal dere 
være.  
 
Vi har som kjent også en årlig 
kontingent / bladpenger som vi 
gjerne ser at blir betalt inn, 
innen 20. januar. 

 
 

 
 
 
 
 
Betalingsdetaljer finnes 
sammen med møteinnkallinga 
på side 36.  
 
Noe av planene for det 
kommende året vil være å prøve 
å få bedre oversikt over museet 
og samlingene agronomlaget 
har ansvaret for, og vi tar mer 
enn gjerne imot hjelp til dette. 
Det er bare å ta kontakt med 
oss, f.eks på epost til 
agromidt@gmail.com. 
 
Med dette vil vi i styret ønske 
alle våre medlemmer, og andre 
lesere av bladet, ei velsignet 
god jul, og, når den tid kommer, 
et grøderikt nytt år. 
 
Haldor Grendstad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julehilsen fra agronomlaget  

mailto:agromidt@gmail.com


 

 38 | Hitra-aksjonen 

 
Det regionale samar-
beidet «DYRK Fosen» 
følger opp den nasjonale 
prioriteringen av små og 
mellomstore bruk i 
melkeproduksjonen.   
 
I praksis omfatter det 
oppgradering av driftsapparatet 
på bruk med 15-30 årskyr.  
Disse brukene utgjør stammen 
av melkeprodusentene i 
Kongeriket.  Mange av de 
fjøsene vi fokuserer på her kan 
føre sine aner tilbake til det 
store løftet for landbruket i 
kjølvannet av Hitra-aksjonen, 
Opptrappingsvedtaket og 
Stortingsmelding 14 «Om 
landbrukspolitikken» i 1975 -77. 
 
Det var pensjonert - men «still 
going strong» - professor Reidar 
Almås som satte tankene i sving 
etter et innlegg på Kystmuseet 
på Hitra i høst.  Der frisket han 
opp historien til det største 
sosiale opprøret i Norge i 
moderne tid.  Startsignalet gikk 
på årsmøtet på Hitra meieri 25. 
april 1975.  
 
På den tida lå inntektene til 
bøndene på 45 % av 
industriarbeiderlønna.  I Norge 
ble det i gjennomsnitt nedlagt 
7.000 bruk i året.  Bare i løpet 
av 1974 hadde 40 
melkeprodusenter på Hitra 
«sula opp». Alle pilene pekte feil 
vei. Årsmøtet aksjonerte. 
 
Det utviklet seg til en kjapp 
revolusjon.  I juli 75 gikk 100 
gårdbrukere på Hitra til 
skattestreik.  Godt samarbeid, 
utmerket timing, politisk 
forankring og velvalgte 
strategier akselererte aksjonen 
som begynte med 8 krav for 
bedre økonomiske og sosiale 
kår.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbruksminister Torstein 
Treholt tok turen ut til Hitra 9. 
august. I oktober tok Bondelaget 
og Småbrukerlaget over 
stafettpinnen.  2. desember 75 
banket Storinget gjennom 
opptrappingsvedtaket etter en 
dramatisk debatt som truet med 
å velte regjeringen Bratteli. 
Hva innebar dette?  Bøndene 
skulle sikres samme inntekt som 
industriarbeiderne i løpet av 6 
år.  Avløserordningene ble 
innført.  Overføringene til 
landbruket økte.  Det ble full fart 
i hus- og fjøsbygging, nydyrking, 
grøfting, planering, senking og 
kanalisering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var et eventyr å bli 
uteksaminert som rykende fersk 
agronom fra Skjetlein våren 
1977.  Bygde-Norge 
gjennomlevde en ny vår med 
optimisme, framtidstro og «full 
sjau» på alle fronter.   
Nå – som senior i arbeidslivet – 
får jeg være med på 
videreutvikle driftsgrunnlaget på 
noen av de brukene som satset 
i kjølvannet av Hitra-aksjonen.  
Bedre grunnlag for «nok en god 
dag på jobben» skal du lete 
lenge etter!   
 
Med ønske om GOD JUL og stø 
kurs i stall og stue fra 
Bernt Jørgen Stranden 
1-årskurset 1976/77 

Hitra – aksjonen og behov for nye fjøs 

Professor og seniorforsker Reidar Almås gjesta Kystmuséet på Hitra, 29. 
september 2018, med et interessant og analytisk foredrag om Hitra-
aksjonen i 1975. 
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Nå i høst er det faktisk 8 
år siden jeg begynte på 
Skjetlein. Høsten 2010 
begynte jeg på 
hestelinja.  
 
Jeg husker godt hvor fort kjent 
jeg ble med folk på Skjetlein, 
ingen kjente hverandre men alle 
ble fort venner her. Valget mitt 
om å gå hestelinja var (og er) 
fordi jeg er hestejente, men 
valget endret seg imidlertid 
nokså raskt til tross for at jeg 
trivdes, det føltes ikke 100% 
riktig. Jeg hadde jo valgt skolen 
etter en dag med hospitering, 
hvor vi fikk kjøre traktor og være 
i fjøset, og dette ble det mindre 
av på hestelinja. Lærerne på 
skolen var kjempegreie, og fikk 
ordnet så jeg fikk byttet til 
landbruk nokså raskt.  
 
Interessen har siden den gang 
virkelig slått rot i meg, og jeg har 
ikke sett meg tilbake en eneste 
gang. Jeg begynte å jobbe som 
avløser sommeren 2011 for å 
supplere med praktisk erfaring, 
noe jeg fortsatte med mens jeg 
tok mine 3 år på Skjetlein for å 
bli Agronom. Dette er 3 år jeg 
ser tilbake til med et smil. 
Skjetlein har gitt meg mange 
venner jeg fortsatt har god 
kontakt med, og mange gode 
minner. Spesielt skog-timene 
med Jon Olav Martinsen var 
noe jeg syntes var veldig artig, 
og jeg tror jeg skulle fått til å 
felle ei lita gran med Martinsens 
felleskår-tips i bakhodet.. 
 
Da jeg har slekt og venner på 
Steinkjer valgte jeg å ta et år 
med påbygg på Mære 
landbruksskole etter mine 3 år 
på Skjetlein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter endt videregående 
utdanning tok jeg meg et friår 
hvor jeg jobbet med ulike ting. 
Blant annet på Meråkerfjell 
Ridesenter og noen oppdrag 
som sykeavløser i Meråker-
Stjørdal-Selbu i tillegg til å jobbe 
til et par faste bønder. Det var 
lett å få jobb etter jeg ble ferdig 
Agronom.  
 
Etter friåret var jeg klar for mer 
skole. Jeg begynte på Hint (tidl. 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå 
Nord universitet) og gikk ut med 
en bachelor i Husdyrfag vår 
2018. Årene på Steinkjer var 
svært lærerike, og jeg føler nå 
selv at jeg har fått en fin 
landbrukskompetanse etter 
Agronomen og fordi jeg har 
studert husdyrfag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fôring av storfe, bondens 
psykiske helse og dyrevelferd er 
vel det som alltid har interessert 
meg mest innenfor landbruket. 
I dag sitter jeg på Nortura Malvik 
med jobb som livdyrformidler. 
Jeg var så heldig å få meg jobb 
rett før studiene var ferdig, så 
jeg gikk rett ut i et vikariat rett 
etter levert bacheloroppgave. 
Jeg begynte i mai i år og trives 
så langt veldig godt! Til tross for 
at jeg byttet fra hestelinja til 
landbruk holder jeg fortsatt på 
med hest på hobbybasis, og har 
5 islandshester sammen med 
min mor og samboer.    
 
Med ønske om god jul & godt 
nytt år. 
 
Tone Christin Aune 
 

Julehilsen fra en tidligere Skjetleinelev 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erasmus + preparatory meeting, Skjetlein vgs, desember 2018. Fremtidige partnere fra Axxel skole (Finland), 
Nordwin og Clusisus skole (Holland) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 
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