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Skolekontakt i lokallaget 
Samarbeid og kontakt med skolen er ev viktig del av Bondelagets 
omdømmebyggende arbeid. Lokallaget bør ha en skolekontakt med ansvar for 
kontakten mellom landbruk og skole. Skolekontakten koordinerer lagets 
samarbeid med skolen og profilerer bondelagets skolemateriell. Det enkelte 
lokallag finner selv ut hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å 
prioritere. 
 
Nedenfor finner dere informasjon om noen aktuelle aktiviteter. Les mer på 
sidene for Skolekontakt  

   
 

   

  
 

  

  

   

   

 

   

Landbruksspillet fornyes  
Landbruksspillet er en heldagsaktivitet for 10. 
klasse, der 2-4 bønder blir med som veiledere i 
klasserommet. Spillet har nettopp fått en liten 
oppgradering med nye prislister og fasit. Samtidig 
ser man på mulighetene for å utvikle en helt ny 
versjon av spillet. Til dette trengs innspill fra de 
som brukt eller kan tenke seg å bruke spillet. 
 
BLI MED PÅ SPØRREUNERSØKELSE! 
Ved å følge linken under kommer du til en 
spørreundersøkelse med ni enkle, men viktige 
spørsmål. Det tar bare noen få minutter å fullføre 
undersøkelsen. Ditt svar er viktig! Svar her: 
https://no.surveymonkey.com/s/FN7875P 
 
Informasjon om Landbruksspillet og mulighet til 
bestilling finnes på www.landbruksspillet.no  
Nye prislister og fasiter følger automatisk med alle 
bestillinger. For spørsmål, kommentarer og innspill, 
kontakt: landbruksspillet@naeringogsamfunn.no   
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Praktisk gårdsarbeid  

"Praktisk gårdsarbeid" kan 
gjennomføres som del av fag i 
ungdomsskolen, eller som 
kveldskurs for 
ungdomsskoleelever. 
 
Gjennomføring med godkjent teori 
og praksis tilsvarer "Avløserkurs 
for nybegynnere".  
 
Mer informasjon finnes HER  

   

Trygg på jobb  

Aktiviteten "Trygg på jobb" bruker 
landbruk som eksempel for å gi 
elevene kunnskap om 
sikkerhetsarbeid og  landbruk. 
Opplegget er en heldagsaktivitet 
der man bruker en skoleversjon av 
kurset "Praktisk HMS-arbeid" som 
e-læring. 
 
Informasjon, rammeprogram og 
praktiske tips finnes HER  

   

Info om utdanning  

Mange ungdomsskoler ønsker 
informasjon om landbruket som 
del av næringslivet i kommunen 
og om yrke og utdanning i 
landbruket. Dette bør være en del 
av all kontakt med elever i 
ungdomsskolen. 
 
Presentasjoner og materiell om 
utdanning og yrke finnes 
i Nettbutikken  

   

  
 

   

  

  

   

 

   

Aktivitet i barneskolen 
Det finnes en god del materiell og aktiviteter til bruk i barneskolen og for 
barneskoleelever på gårdsbesøk. 
 
På siden Barneskole  finner dere bl.a. lenk til spillsiden, undervisningsopplegg 
om husdyr og quiz om dyr, planter og mat. Innhold til både quiz og flere av 
spillene er hentet fra heftene i serien "...-boka mi" som kan bestilles i 
Nettbutikken  

   

  
 

  

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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