KTL har fått mye medieoppmerksomhet i det siste. Spesielt har det vært mye fokus på rollemodellene vi har kjørt mhp rekruttering her lokalt, men også erfaringsgruppekonseptet har fått
stor oppmerksomhet i det siste. Nationen kjørte en dobbeltside i lørdagsavisa for ikke lenge
siden. Ellers har flere lokalaviser trykt små saker om erfaringsgruppene. Nå står runde 3 med
rollemodeller for tur (erfaringsgruppene), og vi satser på god oppslutning i media på disse også.
Mars 2015

Nyhetsbrev
kompetanseløft trøndersk landbruk
Kompetansekaféer 2015
Det er enda rom for flere kompetansekafeer, så det er bare
å melde sin interesse til Pal.krister.langlid@bondelaget.no
24. mars: NLR N-T: Tema Jordvelferd/pakking/hvilke muligheter har vi for å ta vare på jorda og jordfruktbarhet med
dagens utstyr og samtidig produsere 20% mer mat.
(link program)
16. april: Skjetlein grønt kompetansesenter: Bioenergi –
ferdigvarme. (link til program)
mai: KTL : Rådgivingssalg—læring fra andre bransjer på
hvordan man markedsfører og selger kompetanse.
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

28. april Evalueringsmetodikk
– Kurs for rådgiverorganisasjonene
Hvordan kan rådgiverapparatet rigge et evalueringssystem
som fungerer godt i gårdsbesøkssammenheng, og som
sikrer at kunden får godt utbytte av rådgivningen.
Organisasjons-psykolog Stein Jonny Valstad kurser i praktisk
evalueringsmetodikk.
Sted er ikke bestemt enda. Program blir sendt ut for
bearbeidelse i ledernivå hos organisasjonene for å sikre at
programmet treffer organisasjonenes behov. Det vil være
begrenset med plasser. Det åpnes i førsteomgang for ledere
i organisasjonene samt to sentrale rådgivere i hver org.
Dersom det blir ledig plass kan man melde inn på venteliste.
Påmelding: anne.grete.rostad@bondelaget.no

Erfaringslæringstilskuddene
Oppmerksomheten rundt erfaringsmidlene har fått stor oppmerksomhet, og
vi får hver uke flere henvendelser på
tilskuddet. Pr. i dag har vi 56 ulike
grupperinger, og har løyvd 330.000 kr.
I vinter økte vi potten med ytterligere
300.000,- så det er bra med penger igjen.
Vi har et mål om å nå minst 100
grupperinger før KTL avsluttes. Antall
deltagere i hver gruppe varierer mye,
men grovt regna er i overkant 400
bønder deltagende i en eller annen form
for kompetansehevende aktivitet
gjennom disse midlene. Vi regner med
det vil bli ytterlige etterspørsel på
midlene nå når våren kommer, og flere
ønsker mer fokus på det som skjer ute i
åkeren.

Nord Trøndelag
Snåsa
5
Overhalla
1
Lierne
2
Verdal
5
Levanger
Namsos
Stjørdal
Fosnes
Leksvik
Namskogan
Steinkjer
Namdalseid
Inderøy

4
2
6
1
3
2
4
1
2
38

Sør Trøndelag
Trondheim
1
Åfjord
7
Rennebu
5
Tydal
1*
Midtre Gauldal
1
Roan
4*
Orkdal
1
Selbu
2
Snillfjord
1

18

*Kommuner i rødt i samarbeid med andre kommuner.

Kontaktpersoner:

Kreativ nyskaping på bygda - Møt de gode hjelperne.

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

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 26. mars. Program og påmeldingsinfo finner dere
ved å følge linken. Påmeldingsfrist utsettes til 13. mars, så
hjelp oss å bidra med markedsføring gjennom deres kanaler.

