
Nr 1 mai 2013 

Nyhetsbrev  

kompetanseløft trøndersk landbruk 

Fagdag grønn utdanning 

Vi har nå programmet klart for fagdag innen 
grønn utdanning. Målgruppen for denne 
dagen er de som sitter som karriereveiledere 
på ungdomsskolen, videregående, 
karrieresenter, og NAV, samt lærere som 
underviser i faget utdanning til fordypning i 
ungdomsskolen. Fagdagen kjøres 10. og 11. 
juni på hhv Mære og Val i Nord—Trøndelag, 
tilsvarende planlegges til høsten i Sør –
Trøndelag 

Programmet kan lastes ned på denne linken 

Økonominettverk 
14. mai var det møte mellom økonomi-forumene som er etablert i 
Nord– og Sør– Trøndelag, samt Mære, NILF og Hint. Skjetlein var 
forhindret i å møte grunnet åpning av kompetansesenteret.       
Hensikten med møtet var å få belyst utfordringene på økonomi-
siden i landbruket. Det er et klart ønske fra styringsgruppa at det 
skal satses på økonomi i kompetanseløftet. NILF har i disse dager 
inne en søknad på er større økonomiprosjekt kalt ”Bedre råd for 
bonden”, her ligger det mye aktivitet som vil svare på økonomi-
utfordringene. I tillegg ble det spilt inn ønske om å etablere 
”ekspertgrupper” av bønder innen ulike fagtema. Dette bør legges 
opp som en diskusjonsarena for drivende aktører i næringa, skole 
og rådgivning, for å komme med innspill på hvor man mener det 
bør satses, og hva man bør fokusere på i utdanningssammenheng.   

Nyhetsbrevet er ment som en orientering om aktiviteten som pågår i prosjektet. Det blir ikke referert til alle møter etc. som 

blir avholdt, men det blir satt fokus på en del av de klarlagte og definerte bestillingene som blir tatt tak i. 

Kontaktpersoner:  
Prosjektleder: Anne Grete Rostad; tlf: 917 38 163, e-post: anne.grete.rostad@bondelaget.no 
Prosjektmedarbeider: Håvar E. Hanger; Tlf: 958 07 387, e-post:Havar.hanger@lr.no   
Prosjektmedarbeider: Pål-Krister V. Langlid; Tlf: 907 79 184, e-post: Pal.krister.langlid@bondelaget.no 

Prosjekt til fordypning 

Skal vi få ungdom til å velge høyere grønn utdanning må de og vite hvilke tilbud av jobber som finnes. Vi kan ikke 
forvente at ungdommen har oversikt over hva de ulike bedriftene har å by på av jobber, når man ikke har kjennskap 
til deres virkeområde. Det må bli en sterkere kobling mellom skole og utdanning. I videregående har man et fag som 
heter prosjekt til fordypning. Hensikten med faget er at elevene kan få fordypning i alt fra enkeltfag til arbeidslivs-
erfaring. NHO og KS jobber hardt for å få til sterkere kobling mellom skole og næring, og har  konkrete aktiviteter 
for å få dette organisert på en god måte.  

I arbeidsgruppemøtene og i styringsgruppa har  vi fått signaler om at man ønsker en sterkere kobling mellom næring 
og utdanning. I tiden fremover vil vi derfor bruke en del ressurser på å få sydd sammen et opplegg på dette, men det 
gir en utfordring tilbake til samtlige aktører i næringa. Dere må tenke på hva dere kan tilby av ”arbeidstrening” for 
elevene i videregående. Vi vil i første omgang ha innledende møter med skolene før vi staker veien videre sammen 
med dere i næringa.  Målsetningen må være å ha et tilbud klart til skoleåret 2014/2015. 

Prosjektet Fremtidens landbruksutdanning har bestilt en  utredning 
fra  Agrianalyse på hvordan utdanningstilbudene svarer til næringas 
behov for kompetanse. Rapporten vi  være klar i mai/juni, og den 
vil være hovedtema for konferansen vi skal arrangere 3. oktober. 

Vi ber alle som er  involvert i prosjektet  på ett eller annet vis om å 
om å sette av datoen.  

Kompetanseløftet er samspillet mellom 

alle aktørene— prosjektet blir ikke bedre 

enn hva hver enkelt aktør er villig til å job-

be for at det skal bli 

http://www.bondelaget.no/nord-troendelag/hvordan-skal-vi-oeke-rekrutteringa-til-groenn-utdanning-article73498-181.html
http://www.landbruksutdanning.no/?Mode=Nyhetsarkiv&HovedMenyId=662&ThisMenyId=662

