
oktober 2014 

Nyhetsbrev  

kompetanseløft trøndersk landbruk 

 

Kontaktpersoner:  
Prosjektleder: Anne Grete Rostad; tlf: 917 38 163 
 e-post: anne.grete.rostad@bondelaget.no 
Prosjektmedarbeider: Sissel Langørgen; tlf: 913 72 937          
e-post: s.langorgen@online.no  
Prosjektmedarbeider: Pål-Krister V. Langlid; tlf: 907 79 184  
e-post: Pal.krister.langlid@bondelaget.no 

Rollemodellintervju 

Rollemodellintervjuene nærmer seg slutten, og vi 
planlegger nå ny runde. Denne gangen retter vi oss 
mot søknadsfristen til videregående. Tidligere elever 
ved naturbruksskolene blir intervjuet mhp deres 
studievalg og hvor de nå jobber etter endt grønn 
utdanning. 
Oppslutning om rollemodellintervjuene 
(lesertreffstatistikk): 
695 lesere: Full gass med traktorpikene 
1801 lesere: Bonde på heltid 
632 lesere: Blir stadig mer rasjonelle 
832 lesere: Aldri utlært som bønder 
233 lesere: Må bli mer profesjonelle 

Tid for nytt nyhetsbrev. Vi har lagt Agrisjå bak oss og jobber videre med lokal            
forankring av prosjektet. Siden sist har vi hatt rektormøte på Skjetlein, vi planlegger nå 
møte med ”fremoverlente landbrukskontor” for å øke fokus på lokal aktivitet. Det skjer 
mye spennende fremover, og her kommer noen drypp! 

”Rådgivning lønner seg” 

Tine, Nortura, Felleskjøpet, NLR og Allskog har sammen bidratt til å 

lage en presentasjon som synliggjør effekten av å benytte seg av   

rådgiving for å bedre driftsresultatet hos bonden.  

Presentasjonen er praktisk, med konkrete eksempler fremfor stikk-

ordsmessig, generell inngang. Her får du konkrete eksempler som 

viser i kroner og øre resultatforbedringen av å kjøpe rådgiving.  

Det er mulig å plukke ut de foilene man selv ønsker å bruke. Det er 

laget egne notatark under hver foil, slik at alle lett skal kunne ta de i 

bruk. Det er og mulig for andre enn rådgiverapparatet å ta de i bruk. 

Kommuner og andre instanser kan fritt benytte presentasjonen i  

møte med bønder. Presentasjonen er tilgjengelig på nettsiden vår. 

Nye grupper i Erfaringslæringstilskuddene 

Til nå er det løyvd 18 saker. Siden sist er det kommet inn 4 søknader 
på mentorordningen, 2 i Namsos, 1 Stjørdal og 1 Midtre Gauldal.  
I tillegg er det løyvd faglig opplæring i Orkdal og kollegalæring på 
Byneset. Det kommer stadig henvendelser på midlene. 
Så langt er det løyvd 100.000 kr. 

Evalueringsmøte naturbruksutdanning 
 
2. oktober ble det arrangert evalueringsmøte vedrø-
rende evalueringsarbeidet av landbruksutdanninga 
som ble utført av Østlandsforskning og Trøndelag 
forskning og utvikling. Alle naturbruksskolene var 
representert, samt aktører fra Norsk landbruksrådgiv-
ning og Tine og fylkeskommunens utdannings-
avdeling.  
Det er nå nedsatt 2 grupper som skal jobbe videre 
med å konkretisere tiltak i  studieforberedende fag i 
naturbruksløpet, i samarbeid med spesielt Tine og 
NLR for å forsøke øke rekrutteringa til høyere  
utdanning innen landbruksfagene (sp. husdyfag og 
plantefag). Den andre gruppa skal jobbe med         
innholdet i agronom-tilbudet.  

Gratis ”Prosessveiledning for nye tanker i landbruket ” - målgruppe 18-35 år 

Ung tiltakslyst. Ungdomsfondet og KTL arrangerer  helgesamling for unge bønder i Trøndelag. Målgruppa er bønder/

kommende bønder i alderen 18 - 35 som går med et ønske om å starte opp tilleggsnæring på gården. Arrangementet er en 

inspirasjonssamling med prosessveiledning. Samlinga finner sted på Jægtvolden, Inderøy 14.—15. november, og er gratis å 

delta på. Program laster du ned her. Spre informasjonen gjennom deres kanaler. 

Fagkvelder i lokallagene 

Økt fokus på fagkvelder i lokallagene har vært et uttrykt ønske og et 
krav i prosjektet. Vi tar et nytt grep for å få fart på sakene, og har 
utfordra rådgiverorganisasjonene og forskningsinstanser til å levere 
tips på tema til fagkvelder.  KTL vil sette opp en brosjyre som      
sendes ut til lokallagene, og benyttes på samlinger for å oppfordre 
til aktivitet. Erfaringsmidlene i KTL kan benyttes til å finansiere slike 
aktiviteter. Dersom det er flere enn de vi har kontaktet som ønsker 
å tilby temakvelder er det bare å ta kontakt med prosjektleder. Vi 
ønsker følgende oppsett: tittel, 3-4setninger om innhold, pris, geo-
grafisk dekning og kontaktperson for å avtale tid og sted. Vi må ha 
dette i hende innen 15.oktober. 
Sendes til: anne.grete.rostad@bondelaget.no  

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/radgiving-lonner-seg-article79255-5211.html
http://ungtiltakslyst.no/entreprenorskapssamling/

