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Hei! Hilsen fra en god 
reise i Portugal! 
 
Fire lærere og fire elever fra 
Skjetlein videregående skole var 
så heldig å få besøke Portugal 
fem døgn i november. 14 elever 
med lærere har tidligere besøk 
det samme området i Portugal. 
(Skjetleinbladet nr. 9). 
Landbruksskoler er tidligere 
besøkt også i Frankrike og i 
Tsjekkia (Skjetleinbladet nr. 8).  
 
En uke i månedsskiftet 
september oktober i år var 
Skjetlein vgs. vert for elever og 
lærere fra de tre skolene, det 
var hyggelig og lærerikt.  
 
De fire skolene er sammen med 
i et stort EU prosjekt, Erasmus+, 
under kategorien strategiske 
partnerskap, med tittel 
”Production Technology of 
Regional Food Focusing on 
Animal Breeding and Welfare.” 
Aktivt medborgerskap og 
flerkulturell forståelse er også 
viktige aspekter i Erasmus+. Det 
er meget krevende å få støtte til 
prosjekt i Erasmus+. (Grundig 
beskrevet av Sonja Olaussen i 
Skjetleinbladet nr. 8). Noen 
enkeltpersoner har her gjort en 
svært dyktig og svært grundig 
jobb med søknaden. Vi som får 
delta i prosjektet er dem meget 
takknemlig!    
 
Tsjekkia: Střední škola 
zemědělská a veterinární 
Lanškroun 
 
Frankrike: Terres de Gascogne 
de Bazas  
 
Portugal: Escola Profissional 
Agrícola Fernando Barros  
 
Norge: Skjetlein videregående 
skole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved å søke på internett finnes 
hjemmesidene til skolene, med 
mye informasjon, bilder og 
video. Google translate har sine 
begrensinger, men kan være til 
god hjelp. Google maps har 
kart, luftfoto og bilder. Kan også 
reise virtuelt, googlebilen har 
kjørt forbi noen steder, for 
eksempel skolen i Portugal. (Se 
link siden skolen er plottet feil i 
Google maps). 

  
Vi var gjester hos Escola 
Profissional Agrícola 
Fernando Barros Leal, 
(http://epafbl.pai.pt/), som er en 
yrkesskole innen landbruk, med 
flere program: Vin, turisme, 
forberedende veterinær, hest, 
skog og brannmann, m.m. 
Skolen har også mange 
aktiviteter for å gjøre noe for 
barn i nærmiljøet, dette var en 
sentral målsetning fra skolens 
grunnlegger Senhor Fernando 
Barros Leal. Vi ble godt tatt imot 
og opplevde et flott program. 
Det var god tid til å se skolen, 
både innendørs og med.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omvisninger på utendørs 
øvingsarenaer Innkvarteringen 
vår var også flott, med vidt 
havutsyn fra Hotel Apartamento 
Praia Azul, (blå strand), i Santa 
Cruz, (hellig kors), ved Costa de 
Prata, Sølvkysten. Vi disponerte 
minibuss fra skolen. 
Kjørekulturen i Portugal virket 
ikke fullt så hensynsfull og 
smidig som hjemme.   
 
Skolen er lokalisert i Runa, ved 
Torres Vedras, 5 mil nord for 
hovedstaden Lisboa. Torres 
Vedras, (betyr Vedras tårn, 
borg), har også en hyggelig 
gammel bydel, et par museer, 
flott utsikt fra Torres. En sentral 
del av historien til området er 
Torres Vedras Lines - São 
Vicente, en større forsvarslinje 
bygget for at Portugal med 
engelsk hjelp skulle stoppe en 
fransk fremrykking i The Iberian 
penusular war, krigen på Den 
iberiske halvøy. Senere stod her 
et blodig slag med 10 000 
soldater, som endte den 23. 
desember 1846. 

Ola! Saudações de uma boa viagem i Portugal. 

 

Velkommen til Escola Profissional Agricola Fernando Barros!  

http://epafbl.pai.pt/
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