Vi går mot en ny travel vår. Det er mange årsmøter og regionmøter som skal arrangeres, samt
planlegging for årets våroinn. I KTL er også aktivitetsnivået høyt, og vi har lagt bak oss ei
utdanningsmesse som ble godt besøk, to godt besøkte kompetansekafeer. Vi nærmer oss søknadsfrist for videregående utdanning, så bruk deres kanaler til å markedsføre grønne fag og
karrieremuligheter der det måtte passe.
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Nyhetsbrev
kompetanseløft trøndersk landbruk
Kompetansekaféer 2015
Her er oppsett på kommende kompetansekafeer i 2015.
Det er enda rom for flere, så det er bare å melde sin interesse til Pal.krister.langlid@bondelaget.no
Mars: NLR N-T tema Jordvelferd/pakking/hvilke muilgheter
har vi for å ta vare på jorda og jordfruktbarhet med dagens
utstyr og samtidig produsere 20% mer mat
Mai: KTL : Rådgivningsmetodikk—læring fra andre bransjer
September: NLR S-T og SGK, tema ikke meldt inn
Oktober: NLR N-T/S-T og Tine: Fokus på grovfor—
produksjon og foring
November: Hint/Mære/SGK: E-læring; oppfølging av
prosjektet ny teknologi
Nye grupper i Erfaringslæringstilskuddene
Vi runda 50 grupper nå i februar, og har et mål om å nå 100
grupperinger i løpet av året. Forsett å spre budskapet og
motiver til å få gang på flere grupper.
Det jobbes nå med en rollemodellserie på 8 av grupperingene som vil publiseres gjennom vårparten.

Rollemodellserie 2—Naturbruk og karriere
Vi har nå 6 rollemodeller ute på nett. Mange er fanga opp i
avisene, og de er blitt aktivt delt på sosiale medier. Flere av
intervjuene er snart oppe i 3000 lesertreff. Intervjuene ligger på nettsiden til Bondelaget til fri benyttelse.

Rådgivning til bonden.
En utredning bestilt av KTL til Bygdeforskning. Rapporten
peker på en del utfordringer bøndene ønsker det tas tak i.
Rådgiverapparatet jobber aktivt med flere av problemstillingene, og vi har nå noen oppfølgingsaktiviteter vi skal ta
fatt i. Rapporten kan lastes ned ved å følge linken.

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

Kreativ nyskaping på bygda—runde 2
Møt de gode hjelperne.
Det kjøres i gang ny runde med grundersamling for de under
40 som er i eller på tur inn i næringa. Arrangementet legges
til Malvik den 26. mars. Program og påmeldingsinfo finner
dere ved å følge linken. Påmeldingsfrist 10.mars.
Avslutningskonferanse
Vi er så smått i gang med å planlegge
avslutningskonferansen i 2015. Sett av 24. november, så vil
det etter hvert komme drypp fra programmet.
Arrangementet legges til Scandic Hell, Stjørdal
Prosjektverksted for landbruksforskning 19.mars:
Grønn forskning Midt-Norge inviterer næringsaktører,
forskere, rådgivere og offentlig sektor til prosjektverksted –
en arena for å diskutere og videreutvikle ideer om nye
forskningsprosjekt. Påmeldingsfrist 11. mars.
Påmelding til oyvind.m.jakobsen@oimat.no
Temadag om arbeidsmiljø og helse i landbruket 18. mars
De siste årene er det gjennomført flere forskningsprosjekter
på området. Det inviteres nå til den første av 2 temadager i
2015. Hensikten med samlingen er å skape en tverrfaglig
arena for kunnskapsformidling og felles forståelse på
området. Merk at det er begrensa plass. Frist for påmelding
er 20.februar. Mer informasjon om påmelding og program
finner du på linken.
#ilovegrønt
Utdanningsmessa i Trondheim ble også i år en suksess. Med
god hjelp fra Sør-Trøndelag bygdeungdomslag ble det mye
aktivitet og godt besøk på standen. En av konkurransene var
en selfieskonkurranse med Felleskjøpkjeledress og div. skogrekvisita. Mange delte bildene på instagramkontoen vi oppretta. Bildene kan sees
på #ilovegrønt. Det ble
delt ut Felleskjøpcapser
og Ilove grønt-buffer—
og sjelden har ei messe
hatt så mange ”grønne”
hoder. FK-capsene ble en
ettertrakta vare.
Takk til Felleskjøpet for
sponsing av rekvisita, og
for god deltagelse fra
skoler og nærIngsaktørene. Spesielt takk til S-T BU som arr. konkurransene.

