
 

 10 | Reisebrev fra Frankrike 

Den 23 – 29. november 
reiste elleve elever og to 
lærere fra Skjetlein til 
Sør-Frankrike og Bazas 
for å besøke den lokale 
landbruksskolen i 
området. Vi skulle få bli 
kjent med hvordan de 
opererer innen land-
bruket og de forskjellige 
måtene å drive på. 
 
 
Terres de Gascogne 
 
Skolen vi skulle besøke heter 
Terres de Gascogne og ligger i 
den erværdig lille byen Bazas, 
som ligger en times kjøring sør 
for Bordeaux i retning Spania. 
Skolen er lik Skjetlein med 
gårdsbruk, eget hestesenter for 
elevene på fritiden, 
skolebygning med internat og 
eget bygg for kanitina og gym.  
 
På skolen går det 230 elever og 
av disse bor 200 på skolen. 
Gårdsbruket består av 
slaktekylling og kjøttfe. Kjøttfe 
bestod av den lokale rasen 
Bazaskua, som er en lett 
kjøttferase.Den kjennetegnes 
som et saktevoksenede individ 
med dobbel så lang oppfôring 
og lette kalvinger.  
Hestesenteret består av 17 
hester, en ridehall og 2 
utebaner. Skoleområdet består 
av undervisningsbygg med 
internat på toppen, kantine i 
eget hus der alle spiser 
samtidlig og gymsal.  
 
På tur! 
 
Søndag ettermiddag møttes vi 
på skolen for felles avreise. 
Sonja hadde stilt opp som sjåfør 
og kjørte oss til Værnes. Turen 
nedover gikk knirkefritt,   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ingen forsinkelser eller 
problemer. Vel framme i 
Bordeaux stod julenissen klar til 
å ta i mot oss. Hans egentlige 
navn var Phillip og var god i 
engelsk og vi skulle bli godt 
kjent med han som vår trofaste 
sjåfør igjennom uka. Turen fra 
Bordeaux til skolen i Bazas var 
om lag 7 mil og tok en time. Da 
vi ankom skolen var Françoise,  
en av lærerne og 
hovedansvarlig på internatet, 
klar til å ta i mot oss og vise oss 
rommene. Gutter og jenter ble 
skilt ad og vi fant oss godt til 
rette. 
 
Skoleuka 
 
Mandagsmorgen startet vi på 
programmet. Vi startet med etter 
hvert en velkjent frokost, 
bestående av loff, honning, 
smør og kakao. Etterpå ble det 
felles oppstart i auditoriumet 
med presentasjon av skolen av  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rektoren. Han snakket fransk, 
og en av lærerene, Lacrose, 
måtte oversette alt. 
 
Etterpå ble vi delt opp i to 
grupper for omvisning. En 
startet på skolen og en på 
gårdsbruket.  
 
Så var det lunsjtid. Etter lunsj 
var det presentasjon av våre 
egne skoler, vi fra Norge og de 
fra Tsjekkia og Portugal.  
 
Deretter var det to foredrag om 
de forskjellige produksjonene på 
skolen, kylling og storfekjøtt.  
 
Middagen ble servert kl. 19.  
 
 
 
 
 
 

Agronomene på tur til Bordeaux 

Reisegruppen fra Skjetlein foran skolen i Bazas (F). 


