
 Årsmelding for Naturbruksskolenes forening 2017 

Styrets sammensetning 2017:  
 

Leder:  Trond Håvard Bjørnstad, Nye Voss vidergående skole 

Nestleder: Torbjørn Litlere, Stend videregående skole 

Styremedlemmer: 

 Randi Moen, Senja videregående skole  

 Anita Karina Sunde, Jønsberg videregående skole 

Aadne Harr, Gjermundnes videregående skole 

 

 vara: Rolf Forsmo, Mosjøen videregående               

 

Revisor: Nord Trøndelag Fylkeskommune ble gjenvalgt som revisor. 

 

Valgkomite: 

Ole Eriksen, Vinterlandbruksskolen på Jæren  

Peder Jensen, Tvedestrand og Åmli videregående skole 

Representasjon i andre råd og utvalg 
 

Ole Eriksen fra Vinterlandbruksskolen på Jæren og Knut Vebjørnsen fra Mo og Øyrane vgs. Har vært 

med i et utvalg oppnevnt av landbruksdepartementet om voksenagronom.  

Torstein Maugestein 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. 

Tone Mosebø sitter i styret for Europea, en samarbeidsorganisasjon for naturbruksskoler over hele 

Europa. 

  

  



Styrets arbeid: 
Styret har hatt 4 møter i perioden, stort sett skype-møter (1 fysisk møte). I tillegg har sekretariatet 

hatt flere arbeidsmøter i samarbeid med Nettverket for Naturbruk i Hordaland for planlegging av 

nettverkssamling. 

Saker: 

• Møteplan 

• Styrets prioriteringer for året 

• Høringsuttalelse på Forslag til endringer på Hest og hovslager/nytt dyrefag og 
anleggsgartner. 

• Planlegging av årsmøte på Voss vgs. 

• Regnskap 

• Budsjett 

• Nettverkssamling for naturbruksskoler på Mære 

• Utvikling av ny hjemmeside 

• Facebookside  

• Samarbeidsmøter  

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

• Elevtall og innsøkning 2017/18 

• Arbeidet med voksenagronom  

 

Tiltak og arrangement. 

Årsmøte på Voss videregående skole. 

Årsmøtet ble holdt på Voss videregående skole. Tema for årsmøtet var konsekvenser av ny 

organisering av studietilbudet på naturbruk med anleggsgartner og blomsterdekoratør og 

endringer på hest/dyrefag. Fagprogrammet besto av besøk til Finnegården ved Knut Finne,  

Voss fellesbryggeri AS, Auro gard ved Knut Skjerve og Fellesfjøset på Lid ved Olav Rio Holstad. Dette 

var både vanlige gårdbrukere og produsenter som drev med tilleggsnæringer. Middag ble 

servert Voss Activ ved Frode Solbakk. 

Nettverkssamling 30. og 31. oktober på Mære 
Naturbruksskolenes Forening arrangerte nettverkssamling for naturbruksskoler i hele Norge den 30. 

og 31. oktober på Mære landbruksskole. Det var til sammen 130 deltakere på samlingen fra 

naturbruksskoler i hele Norge. Tilbakemeldingene fra samlingen var veldig gode. Det er nyttig å 



komme ut på skolene og jobbe kolleger som underviser i de samme fagområdene. Opplegget i 

gruppene fungerte stort sett veldig godt.  

Nettverkssamlingen har gått i null men da med kr 40 000,- i støtte fra NSF og kr 40 000,- I støtte fra 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapport er levert inn til fylkeskommunen og pengene er utbetalt. 

40 000,- fra NSF går til å dekke timer brukt av sekretariatet for planlegging, gjennomføring og 

rapportering. Tilbakemeldingene fra samlingen var veldig gode. Det er nyttig å komme ut på skolene 

og få jobbe med de fagområdene man underviser i.  

For regnskap - se note i årsregnskapet. 

Forslag til ny tilbudsstuktur på yrkesfaglig studieretning 

NSF jobbet med svar på høring om forslag til ny tilbudsstruktur på yrkesfaglig studieretning og 
naturbruk. Dette forslaget ville bidra til at anleggsgartner ble overføring til byggfag og et nytt tilbud 
på naturbruk med nytt dyrefag som en del av Hestefaget og deling av Hest og hovslager. Styret 
støttet ikke noen av forslagene. Anleggsgartner er overført til byggfag men Hest og Hovslager består 
slike det har gjort. 

Internasjonal aktivitet. 
Deltagelse på EUROPEA møter: Trond Håvard Bjørnstad og Tone Mosebø deltok på EUROPEA møte 

på Malta våren 2017. I tillegg deltok Trond Håvard, Tone og Rita Backer Natvig på EORUPEA-møtet i 

Estland høsten 2017. Målet er at vi får med flere skoler inn i nye prosjekter og spesielt 

mobilitetsprosjekter der lærere drar ut og får hospitere på naturbruksskoler i utlandet. 

Markedsføring 

Ny hjemmeside lansert  

Vi har i 2018 jobbet med utvikling av ny hjemmesiden. Styret godkjente  i 2016  tilbudet fra Smart 

Media på Steinkjer. Ny hjemmeside ble lansert i november 2017.  Hjemmesiden er tilpasset lesebrett 

og mobiltelefoner. For mer informasjon se www.naturbruksskolene.no 

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.  

31.desember 2016 hadde vi 756 følgere på facebook, i desember 2017 er vi oppe i 1315 følgere 

Årsregnskap  og budsjett 
Regnskap 2017 med budsjett for 2018 legges fram for årsmøtet. 

Medlemmer 
Det har i 2017 vært 40 skoler som har betalt medlemskap i NSF. 

  

http://www.naturbruksskolene.no/


 

 

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 

Stend vidaregåande skule 5244 Fana 

Voss vidaregåande skule 5710 Skulestadmo 

Fræna videregående skole 6440 Elnesvågen 

Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt 

Herøy videregående skole 6090 Fosnavåg 

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



 

   
        

 


