Godt nyttår alle lesere! Vi er inne i siste prosjektår. Ut fra aktivitetsplanen ser det ut til at det
blir et veldig travelt år! KTL skal være med å forme en nasjonal strategi for rekrutterings-arbeidet
sammen med Norges Bondelag og Bygdeungdomslaget, rapporten fra Bygdeforskning vedr.
fremtidens rådgivningsbehov for bonden skal tygges grundig sammen med organisasjonene, og
utdanningsmessa 2015 står for tur. Mye annet kan og nevnes, men drypp kommer gjennom året
Januar 2015

Nyhetsbrev
kompetanseløft trøndersk landbruk
Hva skjer fremover
16. 01 AU - møte - vi pensler kursen videre mhp hva skjer
etter KTL
19.01 KTL deltar på Tenketank Ørlandslandbruket
Planlegging nye entrepr. Samlinger for unge bønder
20.01 Elevgruppa for naturbruksskolene møter NLR og KTL
på Værnes for å diskutere innretning av tverrfaglig landbruksprosjekt for de som ønsker studiekompetanse, og bli
kjent med karrieremuligheter i landbruket
21.01 Kompetansekafe - Hint
januar Nytt møte i teknologi/studiepoenggruppa
26.01 Nye tanker i agronomtilbudet—hvordan rigger studiet
for å svare til næringas behov—Hvordan tilpasse innhold
06.02 Arbeidsgruppa for rådgivere møtes for å arbeide med
utfordringene knytta til rapporten ”fremtidens rådgivningsbehov for bonden”
09.-10. 02 Utdanningsmessa i Trondheim—fellesstand med
næringsorganisasjonene, naturbruk og høyere utdanning
februar. Kompetansekafe - Mære

Kompetansekafé
21. Januar—HiNT arrangerer café - Det forskes på HiNT. Her
berøres tema som redebygging hos gris, og automatiske foringssystemer og beitebruk. Se hele programmet på følgende
link: komp.kafe 21.01
Februar. Bioenergi på Mære—program kommer
Antibiotikaresistensseminar
Mære, Fylkesmannen og HiNT arrangerer storseminar vedr.
antibiotikaresistens—folkehelse og landbruk 29. januar.
Målgruppe: alle av interesse. Det ventes mye folk, så det er
lurt å være kjapp med påmeldinga. Påmelding og program
Nye grupper i Erfaringslæringstilskuddene
I jula har mange vært aktive på å sende søknader, så vi har nå
runda 40 søknader, og i overkant av 240.000 er forhåndsløyvd. Vi har satt av mer midler i potten så det er fortsatt godt
med penger igjen.
Vi har nå løyvd 41 saker. Fullstendig oversikt ligger på
nettsidene til KTL

En ny type rekrutteringsbrosjyre

Rollemodellserie 2

Vi jobber i disse dager med å få på plass en annerledes
rekrutteringsbrosjyre for grønn utdanning. Her er det ikke
utdanning og skolene som får profilere seg, men
potensielle arbeidsgivere. 13 aktører som jobber tett med
landbruket blir intervjuet mhp hvilke karrieremuligheter de
kan tilby, og hvilken utdanningsvei som er foretrukket for å
være potensielle arbeidstaker. Brosjyren har som mål å
ferdigstilles i mars, og sendes ut til alle ungdomsskolene i
Trøndelag samt deles ut på messer. Det er beklagelig at vi
ikke rekker å få dette ferdig i god tid før årets søknadsfrist.

Første rollemodell er ute nå, ansatt i Nortura—vi håper
mange benytter anledningen til å bli bedre kjent med våre
rollemodeller. Vi oppfordrer naturbruksskolene til å bruke
intervjuene mot elevene. Link: Glad han valgte naturbruk
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Nytt tilbud på Erfaringsmidlene
Erfaringsgruppekonseptet er et forholdsvis nytt konsept som
kan ha mange nytteverdier. Dette kan være et konsept som kan
drive frem spisskompetanse hos både bønder og rådgivere. Vi
åpner derfor opp for at rådgiverapparatet kan sette sammen
egne erfaringsgrupper innafor begrensa og spissa tema, og
knytte til seg egne aktører de ønsker inn i en slik gruppe. Det
kreves imidlertid at det etterstrebes et samarbeid på tvers av
rådgiverinnstansene for å øke samarbeidet på tvers av organisasjonene.
Det settes imidlertid et tak på antall grupper som kan søkes inn
fra rådgiversiden på 15 saker. Førstemann til mølla gjelder, og
samme søknadsskjema som øvrige søkere benyttes.

