Berit Halvorsen

Jeg begynte som elev på Skjetlein høsten 2006, på Vg1 Naturbruk,
gikk videre med Vg2 Hest- og hovslagerfag før jeg tok
Vg3 Studiespesialiserende naturbruk.
Disse tre årene har gitt meg mye lærdom og mange gode minner.
Tiden på hestelinja var kjempegøy og jeg fikk være med på mye
spennende, blant annet fikk jeg mulighet til å bli med
Trøndelag Kjørelag til Rørosmartnan sammen noen andre elever.
Linjevalget var midt i blinken for meg, og jeg fikk også tatt de realfagene jeg
trengte for å oppnå den studiekompetansen jeg ville ha. Jeg avsluttet mitt
siste skoleår på Skjetlein våren 2009, og da gikk veien videre til Hans
Majestet Kongens Garde, som er veldig annerledes, men utrolig spennende!
Etter førstegangstjenesten begynner jeg som student ved Norges
Veterinærhøgskole i Oslo. Og der tror jeg min bakgrunn som naturbrukselev
gir meg gode fordeler. Så jeg takker alle lærere og elever ved Skjetlein VGS
for tre fine år!

Tida på Skjetlein er noe jeg alltid kommer til å se tilbake
på med stor glede og jeg har mange gode minner derfra.
Jeg begynte på grunnkurs Naturbruk i 2001, og var rødruss i 2004 etter å ha valgt Naturforvaltning for å få
generell studiekompetanse. Det var litt av en opplevelse
å komme til Skjetlein som 15-åring, plutselig fikk jeg holde på med det jeg syntes var interessant hver eneste dag
- å gå på skole har vel aldri vært så morsomt hverken
før eller senere. Jeg satte spesielt pris på å få være så
mye ute og alle de fantastiske menneskene jeg traff der,
både elever og lærere. Tida på Skjetlein gjorde meg selvstendig og motivert til å jobbe videre mot mitt neste
mål, og i dag studerer jeg veterinærmedisin i Hannover
i Tyskland og er ferdig utdannet på nyåret 2011

Kari Anne Sterten

Jeg valgte Skjetlein fordi jeg er glad i dyr og ønsket å holde på med de og lære mer. jeg har også odel på gården
slik at det var nyttig for meg å gå Skjetlein. Hørte også fra
andre som hadde gått der, at det var en bra skole.
Nå går jeg Førskolelærer utdanningen ved HINT på Levanger, at jeg ville gå denne retningen er noe jeg har
tenkt på lenge. Og hvor genialt er det ikke at jeg kan få
holde på det jeg liker best altså dyr, samtidig som jeg stiller på lik linje med de som har gått tre år allmenn etter
jeg er ferdig på videregående? Helt supert!
Kan se for meg at vi som velger Skjetlein får en mye mer variert hverdag, enn om vi hadde gått allmennfag, og at
dette på sikt gjør at motivasjonen til å studere holder lengre.
Jeg trivdes veldig bra på Skjetlein, synes det er et godt miljø mellom alle. Og man fikk en god tilhørlighet til både
lærere og skolen

Kristin Berg

