
 Årsmelding for Naturbruksskolenes f orening 2016 

Styrets sammensetning 2016:  
 

Leder:  Trond Håvard Bjørnstad, Voss jordbruksskule 

Nestleder: Torbjørn Litlere, Stend videregående skole 

Styremedlemmer: 

 Randi Moen, Senja videregående skole  

 Anita Karina Sunde, Jønsberg videregående skole 

Aadne Harr. Gjermundnes videregående skole 

 

 Vara: Rune Haaland, Øksnevad videregående skole 

Revisorer: 

 Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

Valgkomite: 

 Ole Eriksen, Vinterlandbruksskolen på Jæren 

 Stein Erik Svendsen, Senja vgs 

 

Representasjon i andre råd og utvalg 
Torstein Maugesten fra Kalnes vgs sitter i  SUS (samarbeidsråd mellom Universitetet for miljø- og 

biovitenskap, skoleeiere og skoler)  

Astrid Langmoen Olsen fra Tomb vgs sitter i Programutvalget for lærerutdanning og disiplinorienterte 

studier ved NMBU. 

  

 

 



 

Styrets arbeid: 
Styret har hatt fire møter i perioden både lync-møter og fysiske møter. 

Saker: 

• Møteplan 

• Fagdager 

• Styrets prioriteringer for året 

• Høringsuttalese på Forslag til endring i prosjekt til fordypning VG1 og VG2. 

• Planlegging av årsmøte på Kalnes vgs. 

• Regnskap 

• Budsjett 

• Hjemmeside 

• Facebookside 

• Planlegging av Fagdag for naturbruksskolene 6. februar 2017. 

• Samarbeidsmøter med Bondelaget 

• Samarbeid med Stabekk videregående om markedsføring av utvekslingsmuligheter for elever 
på naturbruk. 

• Elevtall og innsøkning 2016/17 

• Arbeidet med voksenagronom  

 

Tiltak og arrangement. 

Årsmøte på Øksnevad med utferd til Ytre Hvaler nasjonalpark 
Årsmøtet ble arrangert 4. til 5. mai på Kalnes videregående skole. Det var 25 deltakere på utferd til 

Ytre Hvaler nasjonalpark. Vi fikk en flott båttur ut i nasjonalparken med en guide som fortalte om 

nasjonalparken og utfordringer de har for å ta vare på disse verdifulle områdene både over og under 

havoverflaten. Vi avsluttet dagen på Kofoed Bryggeriet med ølsmaking og orientering om bedriften. 

På Kalnes vgs fikk vi orientering om prosjektet Helsefremmende skoler der Kalnes er en 

foregangsskole og Årets unge bonde Tor Jakob Solberg holdt inspirasjonsforedrag for oss. Det ble et 

flott årsmøte med meget bra planlegging og program fra Kalnes! 

Vi avsluttet med å gjennomføre årsmøte med 12 deltakere fra NSF. 



Fagsamling på Kjelle- og Hvam vgs.  5. og 6. november 

Naturbruksskolenes Forening i samarbeid med FAU Hordaland arrangerte landsdekkende samling for 

lærere i naturbruk 5. og 6. november. 130 lærere fra naturbruksskoler over hele landet detok. 

Tema på samlingen var  

- Erfaringsutveksling/deling av gode undervisningsopplegg 

- Ulike pedagogiske metoder og gode prosjekter - oppdeling i ulike grupper etter fagområde  

- NDLA - Hva skjer og hva bør ligge på naturbruk?  

- Energi og miljø - Hva gjør naturbruksskolene? 

Hver enkelt skole dekket reise og overnatting. Arrangørene dekket middag på Sanngrund.  

Samlingen som helhet fikk 4,17 i snitt karakter der skalaen gikk fra 1 til 5 med 5 som beste karakter! 

Vi fikk mange nyttige tips og kommentarer på evalueringen som vi tar med oss til neste landssamling 

i 2017 som antageligvis blir i Trøndelag og Trondheimsområdet. 

Internasjonal aktivitet. 
Deltagelse på EUROPEA møter: Astrid Langmoen Olsen, Trond Håvard Bjørnstad og Rita Backer 

Natvig deltok på EUROPEA møte i Riga våren 2015. Dessverre var høstmøtet i Europea samtidig med 

samlingen vi hadde for naturbruksskolene 5. og 6. november og ingen deltok fra NSF. 

Enter må med i arbeidet 

Markedsføring 

Nettside. 

Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig. Alle skolene som har naturbruk er presentert på sidene med 

de ulike programområdene. Mange skoler sender innspill og bidrag til hjemmesiden og 

facebooksiden vår.  Dette er vi helt avhengige av for at sidene hele tiden skal være oppdaterte og 

ikke inneholde feil opplysninger om skolene. 

Sosiale medier. 

Facebook-siden til naturbruksskolene er i full drift. Vi legger ut nyheter som sendes til sekretær og 

markedsføringsansvarlig på Mære. Vi har fått veldig bra treff på videoer fra elever på naturbruk med 

topp på 9000 som så video fra naturbruksskolene.  

1.januar 2015 hadde vi 315 følgere. 31.desember var antallet 756. 

 

Facebookkonkurranse høsten 2015 

Kåring av årets naturbruksskole-bilde eller –video. Enkeltelever eller grupper av elever sendte 

inn bilde eller video av sitt råeste, kuleste, artigste, mest minneverdige opplevelse på sin 

naturbruksskole. «Hvorfor er det så kult å gå på en naturbruksskole?» 

Målsettingen med konkurransen var flerdelt: 

Rekruttering – vi kan bruke innsendte bidrag i kampanjer i etterkant 

Øke stolthet over eget skolevalg – som igjen fører til positiv «snakkis»  

Øke antall «Følgere» på Naturbruksskolens facebook-side slik at vi når flere i rett målgruppe 

med innleggene våre 



Vi lagde en plakat som ble trykt opp og sendt til alle skolene i forkant av konkurransen. 

Konkurransen ble delt på alle medlemsskolenes facebook-sider. Både teaser og selve 

konkurransen ble promotert ekstra på FB med betalte annonser. Vi valgte målgruppen som skal 

se innleggene ut fra alder, geografi, interesser og sider de liker på FB. Meget målrettet 

markedsføring. 

Vi økte antall følgere på Facebook fra 525 til 751 i perioden konkurransen pågikk. 

 

Brosjyre. 

Styret har diskutert om vi skal trykke opp brosjyrer igjen men er usikker på om det er rett. Lageret 

begynner å bli tomt. 

Årsregnskap  og budsjett 
Se vedlegg regnskap 2015 med budsjett for 2016. 

Medlemmer 
Det har i 2015 væt 45 skoler som har betalt medlemskap i NSF. 

 

Skolenavn Skole_postadresse 

Hvam videregående skole 2165 Hvam 

Stabekk videregående skole 1369 Stabekk 

Kongsberg videregående skole 3604 Kongsberg 

Nordkapp maritime fagskole og videregående 
skole 9755 Honningsvåg 

Samisk videregående skole og reindriftsskole 9520 Kautokeino 

Tana videregående skole 9845 Tana 

Jønsberg videregående skole 2335 Stange 

Solør videregående skole avd. Sønsterud 2280 Gjesåsen 

Storsteigen videregående skole 2560 Alvdal 

Vea - Statens fagskole for gartnere og 
blomsterdek. 2390 Moelv 

Fusa vidaregåande skule 5649 Eikelandsosen 

Hjeltnes vidaregåande skule 5730 Ulvik 

Stend vidaregåande skule 5244 Fana 

Voss jordbruksskule 5710 Skulestadmo 

Fræna videregående skole 6440 Elnesvågen 

Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt 

Herøy videregående skole 6090 Fosnavåg 

Meløy videregående skole AVD INNDYR 8140 Inndyr 

Mosjøen videregående skole 8651 Mosjøen 



Sortland videregående skole 8400 Sortland 

Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten fagskole 8370 Leknes 

Mære landbruksskole 7710 Sparbu 

Val videregående skole 7970 Kolvereid 

Ytre Namdal videregående skole 7900 Rørvik 

Lena-Valle videregående skole 2851 Lena 

Gausdal videregående skole 2651 Østre Gausdal 

Natur videregående skole 1081 Oslo 

Tveit videregående skole 5560 Nedstrand 

VLR - Vinterlandbruksskulen i Ryfylke 4137 Årdal 

VLJ - Vinterlandbruksskulen på Jæren 4353 Klepp stasjon 

Øksnevad videregående skole 4352 Kleppe 

Mo og Øyrande vidaregåande skule 6800 Førde 

Måløy videregående skole 6718 Deknepollen 

Sogn Jord- og Hagebruksskule 5745 Aurland 

Skjetlein videregående skole 7083 Leinstrand 

Øya videregående skole 7228 Kvål 

Rå videregående skole 9475 Borkenes 

Senja videregående skole 9372 Gibostad 

Nord-Troms videregående skole, skolested 
Skjervøy 9189 Skjervøy 

KVS-Lyngdal 4580 Lyngdal 

Tvedestand og Åmli vgs, Avdeling Holt 4900 Tvedestrand 

Søgne videregående skole 4640 Søgne 

Gjennestad videregående skole 3160 Stokke 

Kalnes videregående skole 1712 Grålum 

Tomb videregående skole og landbruksstudier 1640 Råde 

KVS-Bygland 4745 Bygland 

 

Det er ca 60 skoler som har naturbruk i Norge. 16 skoler har blå naturbruk, 40 skoler har grønn og 

noen har begge deler



 

   
       

  


