
Bedriftsledelse med  
bakkekontakt
Bondelaget arrangerer kurs for bedriftsledere med  
bakkekontakt. 

Norges Bondelags kursopplegg Bedre Bonde er en grunn-
leggende og lett tilgjengelig opplæring i bedriftsledelse.

Navnet Bedre Bonde er valgt fordi dagens bønder  
allerede er gode, men kan bli enda bedre. Målet er at du 
kan jobbe smartere, ikke hardere.

Kurset skal være en grunnstein i bedriftsledelse som det 
er mulig å bygge videre på. Gi bønder en grunnleggende 
ledelsestankegang, sette søkelyset på ledelse. Kurset 
skal hjelpe deg å avdekke hvilke områder innen ledelse 
du må fokusere mer på. Avklare hvilke behov bedriften/
bonden har for videre utvikling.

Bedriftsledelse spenner fra økonomi til psykologi.  
I Bedre Bonde har vi lagt vekt på det mellom- 
menneskelige og hvilke egenskaper bonden har. Bondens 
selvinnsikt og innstilling er avgjørende for å lykkes. Kur-
set inneholder mer om mellommenneskelige ting enn om 
tall og regelverk.

Bedre Bonde gir deg ikke alle svarene umiddelbart, men 
bidrar til å gi deg en bedre innsikt i din bedrift, din  
arbeidsdag og ditt potensiale som bedriftsleder på 
din gård. Kurset vil hjelpe deg å finne svar på dine ut-
fordringer.

Bedriftsledelse med humør
Humørbonden Geir Styve er en gjennomgangsperson i 
kursmateriellet.
– Vi må være bonde i hjertet og direktør i hodet, sier  
  humørbonden.
– Den kuleste bonden har vært den som parkerer  
  traktoren seinest, gjerne halv tre på  natta. Men 
  de som jobber så mye, jobber gjerne familien og  
  helsa av seg, men Styve oppfordrer:
– Sett deg ned mellom slagene, legg beina på bordet og  
  tenk kloke tanker.

Hvilken nytteverdi har du 
av å delta på kurs?
Lær deg nye tankesett som kan gi bedre grunnlag for 
valg, bedre lønnsomhet og tryggere drift. Bli inspirert og 
inspirer andre til utvikling av bedriften og av seg selv. 
Avdekk behov for endringer, nye måter å gjøre ting på og 
ny læring. Oppnå økt motivasjon ved å dele med andre, 
engasjere familien, tenke i andre baner, diskutere felles 
interesser

Kurset vil også være et sosialt møtepunkt hvor du kan 
utvikle nettverk, ha det moro, oppdage nye måter å se 
ting på og prøve ut tanker og ideer.

Sammen med kursheftet følger et oppgavehefte. Fordyp-
ningsstoff vil også bli tilgjengelig på bondelaget.no.

Standardutgaven av kursheftet har følgende inndeling:
1. Kompetanse, omverden og risiko. 
2. Bedriftsledelse
3. Mennesker som ressurs
4. Økonomi
5. Veien videre.

I kurset har vi tatt med det beste fra Bondelagets 
tidligere kurs Bygdekompasset, men mesteparten  
av kursinnholdet er skrevet av veivalgsrådgiver  
Ole Christen Hallesby. 

    Kursene arrangeres av fylkesbondelaget, ofte  
   i samarbeid med Studieforbundet Næring og  
   Samfunn. Kontaktperson i Norges Bondelag er  
   Amund Johnsrud, tlf 22 05 45 55/975 41 842,  
   amund.johnsrud@bondelaget.no

    www.bondelaget.no/bedrebonde/
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