Agronomene på tur til Bordeaux
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 landbruket 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,
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Reisegruppen fra Skjetlein foran skolen i Bazas (F).

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.

rektoren. Han snakket fransk,
og en av lærerene, Lacrose,
måtte oversette alt.

Skoleuka

Middagen ble servert kl. 19.

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

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.

Tirsdagen var det utferd til
nærområdet. Vi startet med
besøk på et testsenter for
Blonde d` Aquietine før lunch.
Der fikk vi et fordrag om
hvordan oksene velges ut og
omvisning på området. De
hadde om lag 300 dyr,
mesteparten okser og noen kyr.
I lunsjen skulle vi spise på en
annen landbruksskole. Etterpå
var vi å besøkte en lokal
melkebonde som drev med
direkte salg. Han sa at han
bruke 35 cent på produsere en
liter, mens meieriet betalte 30
cent. Men overskuddet kom på
500 euro, om lag 4500 kr. Vi
skulle besøke en grisfarm, men
der hadde det skjedd noe som
gjorde at vi ikke kunne besøke
den. Så i stedenfor å si det til
oss og dra tidlig hjem, ble vi 3
timer på melkefarmen.

Før middagen denne kvelden
besøkte vi borgemesteren i
Bazas og fikk noe å bite i.
Siste hele dag i Bazas. Vi skulle
ha
oppsummering
og
gruppearbeid med miksede
grupper. Etter lunch hadde vi en
omvisningtur i Bazas med ei
illsint guide. På kvelden var det
ingen middag på skolen, så vi
gikk ut og spiste Bazaskubiff 
Norge neste!
Lørdagen og hjemreisedagen
var
kommet.
Vi
besøkte
bondens marked i Bazas og
ryddet opp rommene. Kl. 14
kom julenissen og kjørte oss til
flyplassen. Hjemreisen gikk
knirkefritt den også. Vi var vel
alle ganske glad for å lande på
norsk
jord
sent
denne
lørdagskvelden.

Erfaringer
Erfaringene fra denne turen er
litt blandet. Ifl programmet skulle
vi ha et tett program med mye
innhold. Det ble litt begge deler.
Litt mye venting og litt
komumunikasjonsproblemer. I
tilegg slet vi litt med maten, med
mye rar mat og små porsjoner.
Så
konklusjonen
er
at
franksmenne er noen småspiste
og upresise folk. Mtp landbruket
er de veldig opptatt av kvaliteten
på det de produserer.
Agronomklassen
3NAL 2014-2015

Onsdag skulle vi til Bordeaux.
Der
hadde
det
lokale
landbrukskontoret
laget
en
presentasjon om landbruket i
regionen vi besøkte. Det var
40 000 bønder i området og 1,8
milloner hektar i produksjon, dvs
dyrka jord, vin og skog. Etterpå
fikk vi fri hele dagen til å gå
rundt i Bordeaux
På torsdagen besøkte vi en
lokal vingård som drev med
skole innen vinfaget, vi fikk
omvisning
og
prøvesmakte
vinen. Den funket i som gjorde
turen tilbake til et lystig lag. Så
etter lunsj var vi med de
forskjellige
klassen
på
undervisningsopplegget.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas
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