


”Grønn” naturbruk 

- Landbruk og gartnernæring 

- Anleggsgartner og       
idrettsanleggsfaget 

- Heste- og hovslager 

- Vg3 yrkes- eller studie-  
kompetanse 

- Energi og miljø, spesiell 
studiekompetanse – 3-årig løp 

 

Skjetlein videregående 
skole 

”Blå” naturbruk 
- Fiske og fangst 

- Akvakultur 

Frøya videregående 
skole 

”Blå-grønn” Vg1 
naturbruk 

Rissa videregående 
skole 

Hvem har hva i Sør-Trønderlag 



       

 

 

 



       

 

 

 



Matproduksjon 



Skogbruk /utmark 

Skogplanting 

Tynning 

Hogst 

Arbeid med motorsag, traktor og vinsj 

Produksjon av ulike fyringsprodukter 



  



Maskiner og redskap 

Bruk og vedlikehold av maskiner 
og tekniske hjelpemidler. 



Behov for mange kompetente fagpersoner 
i hele landbrukssektoren 

Næring 

Industri 

Rådgivning 

Forvaltning 

Utdanning 

Forskning 

 



 Muligheter innen grønn utdanning 
   

 

 

 



Utdanningstilbud 2013/2014 – spes. studiekompetanse 
 
 

-Dyr med realfag 

Fordypningsfag: Kjemi 1, Fysikk 1, R1 + R2 Matematikk 

Fordypningsfag: Kjemi 1 + 2, R1 Matematikk, Biologi 2 



Energi – og miljø 
 
 



       

 

 

 



 
 
 



Energi-samarbeid 



Realfagspris 
 
 
 
 
 
 
 



Realfagspris – hva gjorde elevene? 
 
 
 
 
 
 
 



Skjetleins solcellevogn 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Energi – og miljø på Enova konferansen 2013 



Ung energi (www.ungenergi.no) 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt prosjekt 2013-2014: Kvernhuset (1 NAR E / 2 NAR E) 
 
 
 
 
 
 
 



Samarbeid med Institutt for vann- og miljøteknikk  
ved NTNU Gløshaugen 
 
 
 
 
 
 
 



Klimautfordringer 



Hus for framtida bygges av 
Skjetlein elever 

Passivhus  på Melhus 

Grønn utdanning også innen byggfag på Skjetlein vgs. 



Gründercamp – Plussgården! 
 
 
 
 
 
 
 



Samarbeid med Grønt kompetansesenter gir nye muligheter  
for våre elever! 
 
 

Satsingsområder: 

•    Fornybar energi 

•    Økologisk landbruk 

•    Tjenesteproduksjon  

•    Lokal mat 



Samhandling skole, næringsliv og 
FoU-miljøer  

• Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt 
kompetansesenter er gitt en viktig rolle som  
kompetansearena for vekstnæringer innen 
grønne næringer og det skal legges vekt på 
samhandling mellom skole, næringsliv og FoU-
miljøer. 



 



       

 

 

 





Byggesakens omfang  
• Ny garasje  

• Stor ridehall 

• Rehabilitert 
undervisningsbygg 

• Nytt skolebygg, med nytt 
personalrom, bibliotek, 
idrettshall, realfagsrom, 
Design og 
håndverksavdeling, ny 
kantine 

• Nytt internat 

• Gang og sykkelvei 



Nye realfaglaboratorier 



Ny kantine, nye menyer 

• Salater 

• Økologisk mat 

• Urtebrød 

• Juice 

• Opplæringsarena for elever  



Mangel på grønne akademikere 

Særlig innen agronomi, skogfag og plantevitenskap. 

Det bør uteksamineres mer enn 100 flere 
landbruksakademikere hvert år for å dekke 
etterspørselen i tida framover. 

Behov for kunnskap om: 

- hvordan vi skal møte klimautfordringene, 

- produksjonsøkonomi,  

- nærings- og bygdeutvikling  



Regional utviklingsaktør 
- Åpen gård arrangementer 

- Partnerskapsavtaler og prosjektsamarbeid 
med forskningsmiljø og næringsliv 

- Bygger Passiv hus 

- Utvikler stadig stadig nye læringsaktiviteter 

- Sammen med Skjetlein grønt 
kompetansesenter en viktig rolle for utvikling 
av nye grønne næringer og rekruttering til 
disse 





       

 

 

 

Det utdannes for få landbruksakademikere i Norge 

Etterspørselen etter landbruksakademikere er betydelig større enn det som per i dag kan dekkes i 

Norge. Dette er konklusjonen i en utredning gjennomført av AgriAnalyse på oppdrag fra prosjektet 

"Framtidas landbruksutdanning". Det er spesielt kandidater med utdanning innen agronomi, skogfag 

og plantevitenskap som vil bli mangelvare i tida som kommer. Det er også mulig at behovet for 

kandidater innen husdyrfag, tekniske fag, økonomi, matfag og forvaltningsfag ikke blir tilstrekkelig 

dekket. Et forsiktig estimat for behovet tilsier at det bør uteksamineres minimum 100 flere 

landbruksakademikere per år framover for å dekke etterspørselen. 

Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal møte utfordringene som et endret klima gir oss, særlig 

knyttet til plante- og skogfaglige temaer, til produksjonsøkonomi og nærings- og bygdeutvikling. 

Landbruksnæringa trenger også flere kandidater med doktorgrad.   

Utredningen av AgriAnalyse er utarbeidet med grunnlag i en bredt anlagt spørreundersøkelse blant 

næringsliv, organisasjoner, institusjoner og forvaltning.  

 

- Vi visste at etterspørselen etter landbruksakademikere var stor, men utredningen avslører at 

mangelen på landbruksakademikere vil bli akutt hvis vi ikke greier å rekruttere flere ungdommer inn 

til høgere landbruksutdanning, sier prosjektleder i "Framtidas landbruksutdanning" Halvor Nordli. - I 

en tid hvor utfordringene står i kø, er norsk landbruk avhengig av høg kompetanse for bokstavelig 

talt å kunne «levere varene» framover. 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø- og biovitenskap vil nå 

bruke funnene i utredningen aktivt i rekrutteringsarbeidet og til å se på behovet for å gjøre endringer 

i faginnhold og studieprogrammer. - Vi må ha studier som er attraktive og vi må utdanne kandidater 

med handlingskompetanse. Gjennom et samarbeid studieinstitusjonene imellom, og mellom 

akademia og landbruket, så øker sjansen for at dette er oppgaver vi skal greie å løse!  

Kontaktinformasjon: 

 

Øystein Johnsen, leder av styringsgruppa for "Framtidas landbruksutdanning", Instituttleder for 

Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB og påtroppende dekan ved NMBU, e- 


