
For 7. gang har Rakkestad og Degernes Bondelag invitert 10.klassinger (ca. 100 elever) på 

Rakkestad Ungdomsskole til en HMS-dag. Konseptet er utarbeidet i samarbeid med Norsk 

Landbruksrådgiving og Norges Bondelag etter flere års positiv evaluering og utprøving på 

Rakkestad Ungdomsskole. Det er «Praktisk HMS-arbeidekurs» som ligger til grunn for dagen. 

På Norges Bondelag`s hjemmeside, finner man det under: «Trygg på jobb,- med landbruk 

som eksempel». Det er et gratis kurs, der skolene kan laste ned via «Fronter og e-learning».  

DEL 1: I plenum starter dagen med en informasjon om HMS og holdninger, samt hvordan 

elevene skal bruke kurset på internett. Utført av HMS-rådgiver fra Norsk landbruksrådgiving 

HMS. 

Del 2: Elevene starter kurset i sine respektive klasserom. Lokalt bondelag stiller dagen til 

disposisjon for elevene i klasserommene. Til slutt gjennomføres en eksamen som viser hvor 

mange riktige svar i prosent av 62 spørsmål.  

Del 3.: Samling i plenum. Det blir vist film om alvorlige ulykker i landbruket. Dagfinn Søtorp 

stilte opp som «sannhetsvitne», der han forteller om dødsulykke i gjødselkjelleren hjemme 

på gården. En sterk og gripende historie.  

Til slutt kåres de to beste elevene, som fikk hver sin premie fra Rakkestad Brannkasse v/ 

Karianne Kartnes, samt at den beste klassen fikk gratis pizza. 

Trøgstad Bondelag har også brukt dette konseptet i flere år, og i år var det oppstart i Skiptvet 

Bondelag. 

 
 

Oppstart: Norsk 

Landbruksrådgiving HMS 

v/ Anlaug Wennevold gir 

info om HMS, holdninger 

og bruk av 

internettbasert kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene arbeider konsentrert 

gjennom hele skoledagen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiering til de to beste elevene som fikk 

99% riktig svar på eksamen!! Gave fra 

Rakkestad Brannkasse v/Karianne Kartnes. 

Eksamen har begynt. Her er 

det stor iver om å bli best!! 

 
 

Anne Kaaen stiller 

med flotte 

smørbrød til 

bøndene på en fin 

og lærerik dag for 

skolens elever. 

 

Dagfinn Søtorp forteller en sterk 

historie om ulykke på egen gård. 

 



 

 

 

Foto og tekst: Anlaug Wennevold, NLR-HMS. 

 

 

Og så var det beste klasse som 

får gratis pizza!! Johan 

Skammelsrud er skolekontakt i 

Rakkestad og Degernes 

Bondelag og ansvar for at det 

nok engang ble en vellykket 

HMS-dag på Rakkestad 

Ungdomsskole. 

 

Evaluering fra Rakkestad Ungdomsskole sendt på mail i etterkant:  

«Tusen takk for besøk og super gjennomføring av opplegg.  

Her kommer en liten evaluering av «Trygg på jobb».  

Opplegget fungerte glimrende og elevene var positivt overrasket over opplegget og innholdet. Elevene følte 

at de lærte masse, og at de fikk god hjelp av bøndene som var tilstede. De syntes det var veldig morsomt 

med konkurranse, og det var tydelig at denne engasjerte veldig.  

Opplegget deres fenger mange av de elevene som vi vanligvis ikke treffer like godt med vanlig 

           undervisning. Elevene syntes det var hyggelig med besøk, og de syntes bøndene som var tilstede var flinke.  

           Mvh Carina Hansesætre, Kontaktlærer i 10B Rakkestad ungdomsskole 

 


