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Ref.: Prosjekt 1419: Velg Skog - profilering og rekruttering til skogbruket gjennom prosjektbidrag

Utbetalingsanmodning for RECO-prosjekt i 2021
Viser til Prosjekt 1419 Velg Skog - profilering og rekruttering til skogbruket gjennom prosjektbidrag som fikk
innvilget et årlig tilskudd på kr 40.000 til gjennomføring av RECO-kurs for lærlinger i tre år, fra og med 2018.
Opplegget ble gjennomført som planlagt høsten 2018. Kurset som skulle ha vært holdt 2019 ble flyttet over til
årsskiftet 2020 på grunn av travelhet i skogsmaskinbransjen før jul. Det tredje og siste året i treårsperioden er
derfor 2021.
I 2021 er det gjennomført i alt 4 RECO-kurs. To av disse har vært rene lærlingekurs, mens de to andre har hatt
blanding av voksne og lærlinger. Totalt har 17 lærlinger deltatt på disse RECO-kursene i 2021. Dette er færre
enn tidligere år, noe som skyldes at det er tatt inn færre lærlinger i bedriftene de siste to årene pga.
koronasituasjonen, og at det har vært vanskeligere å gjennomføre kursene på en korona-trygg måte. Kursene
har foregått i form av nettbaserte teoridel og livestreamet oppfølging ute i maskinene ved hjelp av GoProkamera og 4G-nettet. Omtrent halvparten av lærlingene har gjennomført RECO-kurs på denne måten i 2021.

Velg Skog ber med dette om at kr 40.000,- utbetales til konto: 6005.06.06875, merket med
'RECOKURS 2021'.
Takk for støtten og samarbeidet med Verdiskapingsfondet i dette prosjektet. Dette har vært viktige midler for å
kunne tilby RECO kurs til skogsoperatørlærlingene så de står bedre rustet til arbeidsoppgavene de vil møte som
maskinførere og skogentreprenører i skogbruket.
Vennlig hilsen
Jørn Lileng
Leder Velg Skog
Tlf: 470 38 824
Epost: jl@nhomd.no

Vedlagt er RECO rapportene fra Skogkurs gjennom prosjektperioden og tilsendte fakturaer.
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RECO-kurs for lærlinger 2021
Kort rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd
Vi viser til tidligere avtale der Velg Skog bevilger et årlig tilskudd på kr 50.000 til gjennomføring av RECOkurs for lærlinger i tre år, fra og med 2018.
Opplegget ble gjennomført høsten 2018. Kurset som skulle ha vært holdt 2019 ble dyttet over årsskiftet
til 2020 på grunn av travelhet i skogsmaskinbransjen før jul. Det tredje og siste året i treårsperioden er
derfor 2021.
Vi har dette året satt opp i alt 4 RECO-kurs. To av disse har vært rene lærlingkurs, mens de to andre har hatt
blanding av voksne og lærlinger.
Totalt har det dette året deltatt 17 lærlinger på RECO-kurs. Dette er færre enn tidligere år, noe som
skyldes at det er tatt inn færre lærlinger i bedriftene de siste to årene pga. koronasituasjonen, og at det har
vært vanskeligere å gjennomføre kursene på en korona-trygg måte.
Skogkurs er de første i verden på å ta i bruk nettbasert metodeinstruksjon i skogbruket; - takket væreVelg
Skog sitt bransjeprosjekt for rekruttering. Det foregår i form av nettbaserte teoridel og livestreamet oppfølging
ute i maskinene ved hjelp av GoPro-kamera og 4G-nettet. Omtrent halvparten av lærlingene har gjennomført
RECO-kurs på denne måten i 2021.
I og med at kursene er gjennomført slik det var planlagt, sluttrapporterer vi herved prosjektet. Faktura på
Velg Skogs tilskudd for 2021 vil bli fakturert med det første.
Samtidig takker vi for den viktige støtten Velg Skog har gitt disse tre årene for at
skogsoperatørlærlingene skulle kunne få en god metodeinstruksjon, - ikke minst under
koronapandemien.

Med vennlig hilsen

Mikael Fønhus
Senior prosjektleder
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RECO-kurs for lærlinger 2020
Kort rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd
Vi viser til tidligere avtale der Velg Skog bevilger et årlig tilskudd på kr 50.000 til gjennomføring avRECO-kurs for
lærlinger i 3 år, fra og med 2018.
Opplegget ble gjennomført høsten 2018. Kurset som skulle ha vært holdt 2019 ble dyttet over årsskiftet til 2020 på grunn
av travelhet i skogsmaskinbransjen før jul. Det er derfor det 2. året i3-årsperioden denne rapporten omhandler.

Det ble først satt opp tre parallelle kurs; - et i Trøndelag med teoridag på Mære landbruksskole, et i Agder med teoridag
på Bygland KVS, og et på Sønsterud vgs. På grunn av laber interesse både i Trøndelag og Agder ble kursene der avlyst
og deltakerne ble tilbudt i stedet å delta på Sønsterud eller et ekstra kurs vi valgte å sette opp på Kongsberg vgs., avd.
Saggrenda. Grunnen til et ekstra kurs på Saggrenda var at mange tilhørte den regionen, og at Sønsterudkurset ble
overfylt.
Totalt deltok 34 lærlinger på de to kursene i 2020. Dette er 10 færre enn i 2018, men den gangen hadde vi en del
lærlinger på RECO-kurs for voksne som ble summert inn. Kursene har som før beståttav en felles teoridag med 8
timer på skolebenken og en 4-timers individuell oppfølging ute i maskina lærlingen kjører til daglig.
På både Sønsterud og Saggrenda fikk Vg2-elevene i skogbruk delta på teoridagen. I tillegg var det med noen
betalende deltakere på begge steder. De voksnes forholdsmessige andel av kostnadene ertrukket i kostnaden
nedenfor.
For å skape oppmerksomhet om RECO- tilbudet til lærlingene, ble kursene promotert både før og etter teoridagene.
Her er en link til reportasje på Facebook som er sett av mer enn 17.000 personer.
Økonomi
De totale kostnadene med gjennomføring av kurs for 34 lærlinger er på 171.836 kroner. I tilleggkommer Skogkurs
sine organiseringskostnader som ikke er lagt inn i regnskapet.
I og med at kursene er gjennomført slik det var planlagt, ber vi om at årets tilskudd på kr 50.000 blir utbetalt til
vår konto nr. 2010 07 20796. Vennligst merk utbetalingen med «prosjekt 613003».

Med vennlig hilsen

Mikael Fønhus
Senior
prosjektleder
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Betalingsanmodning fra Skogkurs for kursene i 2021

Vedlegg

Betalingsanmodning fra Skogkurs for kursene i 2020.
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RECO-kurs for lærlinger 2018
Kort rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd
Vi viser til brev av 07.11.2018 der det bevilges et tilskudd på kr 50.000 til gjennomføring av RECO-kurs
for lærlinger i 2018.
Opplegget ble gjennomført som planlagt i november / desember. Det ble først satt opp to parallelle kurs; ett i Trøndelag med teoridag på Mære landbruksskole, og ett på Østlandet med teoridag på Valle vgs.
skole. Men interessen ble så stor at vi måtte sette opp ett ekstra kurs på Elverum.
Totalt har 44 lærlinger fått gratis RECO-kurs i 2018. Dette er en dobling fra året før da det deltok 22
personer. Av de 44 deltok 2 på et ordinært kurs i Mosjøen og 1 på Nesbyen. Kursene har som før bestått av
en felles teoridag med 8 timer på skolebenken og en 4-timers individuell oppfølging ute i maskina lærlingen
kjører til daglig.
På Valle og Mære fikk Vg2-elevene i skogbruk delta på teoridagen.
Det ble dette året lagt en ekstra innsats i å få mediedekning på kurset. Det resulterte i en TV- reportasje på
Kveldsnytt 1. nyttårsdag. Skogkurs la dette ut som en nyhetssak med link til reportasjen, og etter knapt ett
døgn er saken nå sett av delt på Facebook 26 ganger og sett av snart
30.000 personer! Det har også resultert i flere henvendelser til Skogkurs med spørsmål om hvordan de kan
bli skogsmaskinførere.
Økonomi
Vi hadde budsjettert med 26 deltakere og en totalkostnad på 140.000. Med det store deltakerantallet vil
kostnadene bli vesentlig større, men pr dato har vi ikke endelig oversikt. Uansett har Skogkurs vært
garantist for kostnadene, og vi er glade for suksessen!
I og med at kursene er gjennomført slik det var planlagt, ber om at tilskuddet for 2018 blir
utbetalt til vår konto nr. 2010 07 20796. Vennligst merk utbetalingen med «prosjekt 613003».

Med vennlig hilsen

Mikael Fønhus
Senior prosjektleder
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