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Skjetlein er med fra 
første runde. 
 

Norge er offisielt med i 
Erasmus+ fra 17. mai 2014. Da 
er det slett ikke verst at Skjetlein 
vgs. deltar i et stort prosjekt 
allerede fra den 28. april!  
 
Dette prosjektet heter 
"Production Technology of 
Regional Food Focusing on 
Animal Breeding and Welfare” 
og hører til en gruppe av store 
Erasmus+ prosjekter 
Strategiske partnerskap - 
samarbeid for innovasjon og 
god praksis. Av 155 prosjekter 
som har søkt om støtte i denne 
kategorien var kun syv av dem 
valgt ut, så vi har enda flere 
grunner til å være stolte over å 
være med.  
 
Prosjektet skal pågå frem til juni 
2016 og involverer fire 
landbruksskoler fra forskjellige 
deler av Europa. Målet er 
utveksling av lærere og elever 
mellom alle skolene, slik at de 
kan erfare praktisk hvordan 
landbruksfaglig undervisning 
organiseres andre steder.  
 
De fire skolene som deltar er:  
 

 Valorizacao Agraria de 
Torres Vedras fra Portugal 

 

 Lanskroun Landbruks- og 
veterinærskole fra Tsjekkia  

 

 Eflefpa de Bazas fra 
Frankrike  

 

 Skjetlein vgs. fra Norge  
 
Så prosjektet har en god 
geografisk spredning, og har 
gode forutsetninger til å være 
interessant for alle deltakere, gi 
dem ny kunnskap, ideer og 
mange fine opplevelser. 
 

Hovedmålet med prosjektet er 
at elevene skal bli bedre kjent 
med elever i andre land, deres 
kultur og gjør mange sosiale 
ting sammen. De opplever 
hvordan jevnaldrende i andre 
land lever, hva de vil og hvordan 
deres vei til utdanninger. Et 
viktig mål er at alle må 
kommunisere sammen på 
engelsk, og få dermed styrket 

sine språkkunnskaper.  
 
Prosjektet finansierer med ca. 
1,5 millioner kroner til sammen 
8 utvekslinger mellom alle 
skolene – i perioden fra oktober 
2014 til juni 2016 skal alle 4 
skolene arrangere et ukelangt 
studiebesøk for grupper av 
minst 10 elever og 2 lærere fra 
hver av de andre skolene, samt 
fire forberedende møter for 
grupper av 4 lærere og to elever 
fra hvert land. 
 
Dette året har lærerne Svein 
Gåsvatn og Elisabet Selås samt 
12 elever fått reise til Bordeaux i 
Frankrike og 4 andre lærere har 
reist til Lanskroun i Tsjekkia. I 
løpet av våren 2015 skal en stor 
gruppe elever reise til Torres 
Vedras i nord-Portugal, og 
Skjetlein skal ta imot besøkende 
fra Tsjekkia, Frankrike og 
Portugal i løpet av juni. 
 
Neste skoleår skal elevene reise 
til Tsjekkia og lærere til 

Frankrike og Portugal. 
 
Utbytte av utvekslingen 
 
Elever og lærere som skal reise 
får oppleve utrolig mye på disse 
reisene. Skolene selv har mye å 
by på – alt fra skolegårder med 
oppdrett av lokale raser av 
hester, storfe og sauer, egne 
dyreklinikker og ambulanser, 
store ridehaller og arealer for 
sprangridning, dressurridning og 

travsport; moderne fjøs til 
plantasjer med frukt eller egne 
vingårder. De som reiser skal 
også få oppleve kultur i 
regionene hvor skolene ligger, 
severdige gamle byer, 
sjarmerende landsbyer med 
mye historie og lokal 
produksjon. Lokal mat typisk for 
områdene som skal besøkes 
skal utforskes grundig, 
prosjektdeltakere skal i løpet av 
hele prosjektet medvirke til 
utforming av en kokebok som 
presenterer lokalt mat fra alle 
fire regionene. 
 
Prosjektet fokuserer på flere 
viktige aspekter av landbruk og 
matproduksjon, og deltakere fra 
hver skole skal utarbeide flere 
teknologiske notater som 
beskriver noen konkrete 
teknologier hvordan ulike 
landbruksprodukter eller mat fra 
deres region lages. Et annet 
viktig fokusområde er hvordan 
dyrevelferd organiseres og 
håndheves i deltakerlandene, 
om det er store forskjeller 
landene imellom, om dette skjer 
i samsvar med EU-reglene osv.  
 
Målet er at de gode rutinene 
spres videre, og at både 
erfaringene, de nye metodene 
og tilnærmingene som 
prosjektdeltakere lærer kan 
brukes senere på egne skoler.  
Andre prosjektaktiviteter skal 
skje via elektronisk 
kommunikasjon, som 
forberedelser til alle 
studiebesøkene og utarbeidelse 
av det endelige produktet – en 
bok med teknologiske notater. 
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