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Studie- og høringsarbeid: Jordbruksoppgjøret 
2015 
 
Årets studiehefte Jordbruksoppgjøret 2015 - Hvor går veien nå? er sendt i 
posten til alle lokallagsledere. Leder mottar 7 eks av heftet, sammen med 
brev, rapportskjema og kursbevis. 
 
Informasjon om studie- og høringsarbeidet,  materiell og skjema finner dere 
HER . Flere eks av studieheftet kan bestilles i nettbutikken. 
 
Studieringer på dette emnet er forhåndsgodkjent, dere trenger kun å 
rapportere når arbeidet er avsluttet. 

   

  
 

  

   

  

   

Rapportering og støtte til 
studiearbeid 
Rapportering av studiering kan gjøres på to måter: 
 
•Ved å sende inn Rapportskjema m/deltakerliste på 
papir i posten. Skjema finner dere sammen med 
øvrig materiell på nettsiden 
 
•Gjennom studieforbundets webbaserte program, 
KursAdmin.  
 
Å rapportere arbeidet som studiering gir støtte både 
til lokallaget og til Norges Bondelag.  
 
Lokallag som sender skjema  i posten får 
grunntilskudd på kr 500 per ring. Lokallag som 
bruker KursAdmin får kr 10 per time i tillegg. 
 
I tillegg får Norges Bondelag støtte som går til å 
produsere og sende ut materiellet. 

   

Bruk av KursAdmin 
Studieleder som ikke har tilgang til KursAdmin fra 
før må sende e-post til studieforbundet, adresse: 
post@naeringogsamfunn.no  Merk emnefeltet med 
Norges Bondelag + lokallagets navn. 
 
Disse opplysningene må være med i e-posten: 
•Navn på lokallaget 
•Fornavn og etternavn 
•Fødselsdato 
•Adresse 
•Postnummer og poststed 
•Telefon 
 
Studieleder som har fått tilgang til KursAdmin vil 
finne kurset Jordbruksoppgjøret klart til bruk. 
Deretter er det bare å legge inn deltakere og 
registrerer frammøte. Når det er gjort er 
rapporteringen ferdig. Ingen innsending av lister! 
 
Les mer om KursAdmin på sidene til Studieforbundet 
næring og samfunn . 

   

  
 

   

  

  

   

 

   

Mer om studiearbeid 
Hvis lokallaget har gjennomført studieringer i løpet av 2014 (f.eks. 
Jordbruksoppgjøret 2014) er det viktig at disse blir ferdigrapportert nå. 
 
Hvis det er mange nye i lokallaget, eller nye medlemmer som ønsker å bli kjent 
med lokallagsarbeidet, kan det være aktuelt å lage studiering med 
utgangspunkt i Lokallagshåndboka. 
 
Les mer om Lokallagshåndboka og regler for studiearbeid på siden om 
Studiearbeid . 

   

  
 

  

     

  
     

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
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