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På tide med et nytt nyhetsbrev fra KTL. Nye rollemodeller er nå under utrulling, og denne gang-
en er det erfaringslæringskonseptet som har fokus. Ellers går det med en del tid til å planlegge 
realiseringen av prosjekt næring—skole og oppfølgingsarbeid av rapporten  fremtidens rådgiv-
ningsbehov for bonden. 
Våroinna står for døra, og vi ønsker lykke til og håper at regnet snart gir seg! 

Rollemodell versjon 3 
Vi drar nå i gang 3. og siste rollemodellserie i KTL. Den siste serien 
har fokus på erfaringsgruppene, og nytteverdien i denne typen mø-
teplasser for bonden. 8 grupperinger er intervjuet. Vi starter publi-
seringen nå i april Første gruppe ut er Åfjord og melkerobotgruppa. 
Følge med og del.  

Erfaringslæringstilskuddene 
Vi har nå passert 400.000 kr og 67 grupperinger. 

Vi regner med at det kommer inn en del søknader nå 

til vekstsesongen med hensyn på markvandringer. 

mIdlene ser ut til å tappes raskt nå, så vi oppfordrer til 

å søke nå, og ikke vent til høsten. Midlene løyves fort-

løpende og førstemann til mølla. 

 

   

*Kommuner i rødt i samarbeid med andre kommuner. 

Kompetansekaféer 2015 
 

Det er enda rom for flere kompetansekafeer, så det er bare å melde 
sin interesse til Pal.krister.langlid@bondelaget.no 
 

21. mai: KTL : Utvidet kompetansekafe på Rådgivingssalg–   
enkel salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gård-
brukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt 
på driftsresultatet. Hvordan vil vi som nye brukere at           
rådgiverne skal henvende seg til oss, og hvordan jobber andre 
bransjer. Kafeen vil være en oppfølging av evaluerings-
metodikk-kurset. 
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 evaluerings-
system som fungerer godt i gårdsbesøkssammen-
heng, og som   sikrer at kunden får godt utbytte av 
rådgivningen. 
 
Organisasjonspsykolog Stein Jonny Valstad kurser i 
praktisk evalueringsmetodikk. 
Link til program 
Vi har noen plasser ledig enda, så det er fullt mulig å 
melde seg på til: anne.grete.rostad@bondelaget.no  

Nord Trøndelag Sør Trøndelag 

Snåsa 6 Trondheim 2 

Overhalla  1 Åfjord 7 

Lierne 2 Rennebu 5 

Verdal 5 Tydal 1* 

Levanger 4 Midtre Gauldal 1 

Namsos 2 Roan 4* 

Stjørdal  7 Orkdal  1 

Fosnes 1 Selbu 2 

Leksvik 3 Snillfjord 1 

Namsskogan 3  Soknedal 2  

Steinkjer 5     

Namdalseid 3     

Inderøy 3     

Røyrvik 1   
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NY Bonde brosjyre 
KTL jobber nå med å få på plass en liten brosjyre som er retta mot 
de som kommer ny inn som bonde. Målet er å ferdigstille denne og 
sende ut til kommunene og legge ut på nettsiden til Bondelaget før 
sommeren. Brosjyren er til fritt bruk for alle som måtte ønske. 

Prosjekt Næring-skole  

Forprosjektet er godt i gang, og vi skal så smått teste ut konseptet 

og innretning nå til våren. Norsk Landbruksrådgivning i Nord– og 

Sør– Trøndelag er nå i gang med planleggingen sammen med natur-

bruksskolene, og elever plukkes nå ut på Mære og Skjetlein for å få 

erfaringer til hovedsatsingen i skoleåret 2015/2016. Hensikten med 

prosjektet er å gi naturbrukselever bedre innsikt i karriere-

muligheter i landbruket, i håp om at de går videre til høyere land-

bruksfaglig utdanning, . 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/havner-pa-sidelinja-om-du-ikke-deltar-pa-moter-article81158-5211.html
http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/kurs-i-evalueringsmetodikk-i-landbruket-article81189-5211.html

