Flott tilbud for 10. klasse ved Støren ungdomsskole!
– Skogbrukskurs bidrar til rekruttering til skogfaglig utdanning.
Støren ungdomsskole startet høsten 2010 med valgfritt skogbrukskurs for elevene i 10 klasse. Dette er
tredje året de kjører kurset. Det er blitt et populært tilbud og kurset har mange søkere hvert år.
Prosjektleder i Velg Skog har intervjuet to ungdommer som ønsker å lære mer om skogbruk, samt ønsker
å ta skogfaglig utdanning. Frode som er tidligere elev på Støren tok kurset i fjor. Nå går han VG1 på
Mære landbruksskole som ligger i Steinkjer, med profil skog og utplassering i skogbruk. Dette er den
eneste videregående skolen i Trøndelag som tilbyr skogbruksutdanning. Ole Martin går i 10. klasse og
har startet skogbrukskurset i år. Han har ambisjoner om å bli skogsmaskinfører.

Instruktører og elever ved Støren ungdomsskole som tar skogbrukskurset, samt Velg Skogs prosjektleder.

Skogbrukskurset gjennomføres som et samarbeid mellom skogetaten i Midte Gauldal kommune og Støren
ungdomsskole. Det var Morten Lien som sitter i Velg Skog Trøndelags prosjektgruppe og skogbrukssjef Kai
Børge Amdal som tok initiativet til å starte kurset. Det holdes av tre instruktører fra Aktivt Skogbruk; Vidar
Ingstadbjørg, Ingebrigt Landsem og Morten Lien. De er svært så positive for at de har fått et så godt
samarbeid med skolen. Dette er en unik mulighet for å få vekket interessen for skogbruk.
Skolens rektor Thom Arnesen er ikke redd for å prøve ut nye ting, og med
en fantastisk grunnfilosofi; «alt som er med på å fremme læring – det er
jeg med på». Han er ikke bekymret for at elevene skal gå glipp av timer i
andre fag. Elevene sitter igjen med mye mer læring. En annen ting som er
viktig å fokusere på er mestring. Det er mange elever som ikke får oppleve
mestringsfølelsen i skolehverdagen. I dette kurset får de det. Kurset har en
høg status, og mange elever ønsker å få bli med. Ett av kravene for å få bli
med er man har blankt «rulleblad». Blir man tatt for mobbing eller
hærverk er man utelukka. I løpet av de tre årene kurset har gått har det
ikke skjedd hærverk på skolen. Mobbingen har også blitt redusert. Støren
ungdomsskole ønsker gjennom kurset å kunne tilby noe praktisk til elevene. Mye av skoledagen består av
teoretiske fag. Derfor kan det være viktig å få bryte opp dagen og uka med mer praktisk rettet arbeid.

Skogbrukskurset ved Støren ungdomsskole har en introduksjonsdag hvor det presenteres for hele 10.
klassetrinnet. Rekrutteringsprosjektet Velg Skog og Mære landbruksskole fikk da mulighet til å snakke om
utdanning – og jobbmuligheter innenfor skogbruket, samt skognæringas behov for flere folk. Skogselskapet
presenterte skogens mangesidige betydning og Skogkurs viste dem ryddesager, motorsager og annet utsyr
som blir brukt på kurset. Mære landbruksskole hadde blant annet med en lassbærersimulator som brukes i
opplæringen. Deretter må elevene søke om å få plass på kurset. Dette er et populært kurs med vel over 30
søkere hittil hvert år. 18 av dem blir håndplukket av rektor for å få delta. Skogbrukskurset har en varighet
på 52.5 timer, altså 7 dager, hvor elevene skal få en innføring i skogbruk. De jobber mye praktisk og har en
del øvelser som bygger på teorien de lærer. Dagene er fordelt slik; en dag med foryngelse (planting), to
dager med ungskogpleie, en dag hvor de utfører stell/vedlikehold motorsag og tre dager hogstteknikk.
Etter dialog med elevene virker det som at de ser mest frem til å
Frode Brattset, 16 år.
få bruke motorsag!
Dagens situasjon i skogbruket
Slik situasjonen er per dags dato har skogbruket dobbelt så mange
ansatte i aldersgruppen 50-62 år sammenlignet med
gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig (UMB 2008). Samtidig er
det et fåtall som velger å ta skogfaglig utdanning. Derfor er
uteksaminerte kandidater innen skogbruk lavt på alle
utdanningsnivåer. Dette vil og store utfordringer for hele den skog
– og trebaserte næringa. Det er ingen ting som tyder på at
skogbruket skal bli mindre viktig i årene fremover- det er heller
tvert i mot! Rekruttering til skogbruket har fått stort fokus og
prosjektet Velg Skog er blitt landsdekkende. Dersom det nå ikke
tas skikkelig tak i arbeidet med å rekruttere ungdom til
skogbaserte utdanninger vil etterspørselen bli langt større enn
tilbudet. Konseptet på Støren er en god start for å vekke
skoginteressen hos ungdom slik at de bidrar til at næringa og
samfunnet sikres mer skogfaglig kompetansetilgang også i
fremtiden.
Nye håp i skogbruket
Frode Brattset på 16 år er en som av de som tok skogbrukskurset
på Støren året 2012/2013. Fra tidligere så har ingen skogfaglig
bakgrunn. Frode synes kurset hørtes interessant ut og søkte seg
derfor inn på det – og fikk plass. Interessen våknet opp for alvor
etter kurset. Han fikk høre om Mære landbruksskole og ble
nysgjerrig. Faren hans som jobber som lærer kjørte han og to
kammerater til hospiteringsdager på landbruksskolen. Da fikk han
sett skolen, møtt lærere og fikk informasjon om hvordan det ville
bli å være elev på skolen. Da var han fast bestemt på at her skulle
han starte, og da med profil i skogbruk. Nå går han VG1 Naturbruk
på Mære landbruksskole med profil skogbruk. Samtidig er han








Tidligere elev på Støren ungdomsskole.
Har tatt skogkurset
Går VG1 på Mære landbruksskole med
fordypning i skogbruk
Utplassert hver fredag til skoginstruktør.
Skal gå VG2 skog, deretter ut i lære
Ønsker å bli skogsmaskinfører

Ole Martin Høgsteggen, 15 år.





Går i 10. klasse på Støren
Planer om å starte på Mære
landbruksskole
Ta VG2 skog og ut i lære hos entreprenør
i to år
Ønsker å bli skogsmaskinfører

utplassert hver fredag med skogbruk som tema. Da er Frode med Morten Lien som jobber som instruktør i
skogbrukskurset på Støren. For å få variasjon er han også med en skogbruksleder eller skogbrukssjef for å
få innsikt i -og å lære mer om de gjør i arbeidsdagen. Fremtidsplanene for Frode er nokså klare: han skal gå
videre på Mære landbruksskole, VG2 skogbruk, deretter gå ut i lære hos en bedrift. Etter to år har han
fagbrev som skogsmaskinoperatør.
I år har Ole Martin Høgsteggen startet det samme skogbrukskurset på Støren som Frode har fullført. I 2010
gikk Ole Martin i 8. klasse og fikk vite om kurset ifra sine skolekamerater. Helt fra da var han fast bestemt
på at dette kurset ville han ta. I tillegg har rektor informert om kurset. I september i år hadde kurset
introduksjonsdagen og Ole søkte og fikk plass. Ole valgte kurset fordi det er kjekt å kunne lære mer om
skogbruk og kunne jobbe selv. Målet er å bli skogsmaskinfører. Sin inspirasjonskilde til å bli
skogsmaskinfører er «shølingen», hans far. Han hadde eget firma og jobbet som maskinfører i vel fem år.
Han har et håp om å komme inn på Mære landbruksskole, ta VG2 skog og gå ut i lære for å få fagbrev slik
at han kan jobbe med det han vil – nemlig å kjøre skogsmaskin.
Sett rekruttering av ungdom til skogfaglig utdanning på timeplanen

Vidar Ingstadbjørg instruerer eleven som
jobber med ryddesag

Ved hjelp av et slikt kurs har man mulighet til å gi
elevene som ønsker det, mer informasjon og innføring i
fagfeltet. Dette er to unge lovende karer som har fått
vekket interessen sin for alvor og nå har de fått klare
mål her i livet. Skognæringa trenger flere som Frode og
Ole Martin. Skogbrukskurset på Støren ungdomsskole er
en glimrende måte å få vekket skoginteressen hos
ungdom på! Fra tidligere skogbrukskurs er det sett av
flere av deltakerne har praktiser en eller flere av
kursdelene gjennom sommeren enten i egen skog, eller
i andres skog. Dette har da i all hovedsak gått på
planting og ungskogpleie, men også noe
motorsagarbeid. Elevene fikk mulighet til å kjøpe
verneutstyr og de fleste gjorde det. Det viser at noen
har i fremtiden tenkt å praktisere det de har lært på
kurset.

Vil du vite hvilke utdanningsmuligheter som finnes i skogbruket?
Kontakt Nina Bråten Slettum prosjektleder i Velg Skog og Skogselskapet i
Trøndelag. Mail: nina.slettum@skogselskapet.no. Du kan også kontakte Velg Skog i
din region. Ta en titt på vår hjemmeside http://www.velgskog.no Vi finnes også på
Facebook!

