Snart går vi inni 3. prosjektår for KTL, mange større prosjekter ser nå ut til å forme seg, og det
blir mye spennende aktivitet å se frem til. Erfaringsgruppene ser ut til å bli et ettertrakta tilbud—
og vi reiser rundt til lokallag og informerer om ordningen. Her er noen drypp av hva som er i
vente—og vi vil samtidig benytte anledningen til å gratulere Øya og Val med nye fjøs!
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Nyhetsbrev
kompetanseløft trøndersk landbruk
Hva skjer fremover
24. 11 hadde vi første møte i gruppa som skal se på innhold
fremtidens agronomutdanning—for å svare mer til næringas
behov

Kompetansekafé

25.11 ble det gjennomført et meget konstruktivt møte
mellom næring og skole for å se hvordan vi kan få til et
tverrfaglig prosjekt for elever som velger studiekomp. i den
hensikt å få flere til å bli interessert i plante– og husdyrfag.

12. desember neste kompetansekafé holdes på Øya vgs. Nytt
fjøs—et utgangspunkt for tettere samarbeid mellom skole næringsliv. Programmet er straks klart og sendes ut så snart
som mulig,

04.12 møtes arbeidsgruppa for rådgivere for å ta fatt i
rapporten ”fremtidens rådgivningsbehov hos bonden” en
rapport fra Bygdeforskning.

21. Januar—HiNT arrangerer café - tema og program offentliggjøres senere

Arbeidet med studiepoeng og teknologisk utvikling i etterutdanning jobber godt, og er engasjerte—her vil det komme
mer informasjon etterhvert.
Nettsidene våre har fått en liten endring. Vi har prøvd å
strukturere de litt mer, slik at man ikke må bla seg gjennom alt for å finne enkelte saker.
KTL har fått 3 undertitler; Utdanning, Rådgivning, Bonden
Her legges presentasjoner og maler ut til nedlastning og fri
benyttelse.
Rollemodellintervju—ny runde
Vi avslutter nå de siste rollemodellintervjuene på
kompetanse i næringa, og går over i en ny rollemodellserie
retta mot utdanning.
Det er intervjuet 10 kandidater som har tatt naturbruk og
videre grønn utdanning, og i dag sitter med en eller annen
jobb tilknytta landbruket.
Hensikten med serien er å synliggjøre karrieremuligheter
ved å velge grønn utdanning. Kandidatene er under 30 år og spekteret er vidt. Følg med når serien starter opp i
slutten av november—kanskje er den av dine ansatte/
kollegaer med?
Bruk gjerne intervjuene der det måtte passe.
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21. november ble det holdt en meget god kompetansekafe
innafor ulike skogtema. Godt oppmøte og godt engasjement.

Februar NLR S-T Tema blir standardisering av bygg for storfe
(mjølk og kjøtt). Arbeidet med bygningsnorm m.m.
Felleskjøpet N-T tar ansvar for café i mars.
Nye grupper i Erfaringslæringstilskuddene
Vi har nå løyvd 26 saker. Fullstendig oversikt ligger på
nettsidene til KTL
”Kreativ nytenking på bygda”
Dette ble et suksess-arrangement med 26 deltagere fra hele
Trøndelag. Enormt mye engasjement og iver til å skape egen
arbeidsplass på gården. Det er tydelig at det er behov for en
slik møteplass for denne aldersgruppa. Vi planlegger å kjøre
dette også i 2015, med det håp om at dette kan bli et varig
tilbud. Les mer om samlinga her
Behov for flere tema til Fagkveldhefte—har du noe å bidra
med?
Fagkveldheftet er nå offentliggjort og allerede aktivt tatt i
bruk av enkelte lokallag. Vi har enda plass for flere tema, så
det er bare å melde inn tema dersom dere ønsker å bidra med
tips.
Dette er en ypperlig anledning til å vise frem hva rådgiverapparatet har å tilby av kompetanse, og en fin anledning for
forskningsinstansene å synliggjøre anvendelige forskningsresultat
Sendes til: anne.grete.rostad@bondelaget.no
Heftet kan lastes ned her

