
 

Kan du tenke deg å ha en russisk praktikant på din gård i 1 – 2 
år? 

 

Vi ønsker å orientere de gårdbrukerne som er interessert i prosjektet og som kan tenke seg  
russisk praktikant.  

Landbruk Nord har i over 10 år vært med i et prosjekt hvor vi i samarbeid med Arkhangelsk 
Tekhnikum landbruksskole tilbyr praksisplasser for studenter fra skolen til norske gårder i 1 til 
2 år. 

For deg som ønsker og er interessert i å bidra til kompetanse både praktisk og faglig innenfor 
landbruket, kan dette være en fin mulighet til å bli kjent med en annen kultur og skape 
framtidige nettverk både på Norsk og Russisk side. I tillegg avhjelper dette avløser-
situasjonen ved at studentene etter opplæring og vurdering fra deg som bonde kan 
jobbe selvstendige og ta fjøset alene. 
 
Det kreves at vertene tilrettelegger for bolig og andre praktiske forhold. Studentene har ofte ikke 
sertifikat, og trenger derfor skyss til for eksempel til butikk, offentlige kontorer, etc. 
 
For at oppholdet og arbeidet skal bli gjensidig vellykket er det viktig å integrere praktikanten i det 
daglige virke både i jobben og i familien, spesielt er det viktig å legge et godt grunnlag for dette det 
første halvåret. 
 
Studentene som kan være praktikanter har gått 4 år på Arkhangelsk Landbruksskole på 
videregående nivå. De skal ha et års praksis i forhold til sitt studie. Dette praksisåret har de 
mulighet til å gjennomføre i Norge med Landbruk Nord som arbeidsgiver.  
Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju av elevene. Studentene er mellom 18 og 
20 år gamle.  
 
Landbruk Nord ordner alt av dokumenter, samt ivaretar arbeidsgiverforholdet, med gjeldende regler 
og lover. Praktikantene lønnes med 60% av tarifflønn for nybegynnere. Fast lønn pr. mnd, påslag 
og mva må du som bonde betale i forkant av lønnings-dagene til Landbruk Nord. 
 
Praktikantperioden varer i utgangspunktet i ett år, men denne perioden kan utvides 
ytterligere ett år – hvis det er ønskelig både fra vertsfamilien og praktikanten.  
 
Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten, spesielt i startfasen av oppholdet. 
Studentene har fått litt norsk-opplæring i Russland før de kommer til Norge, men den 
viktigste opplæringen blir etter at de er kommet til Norge. God språkopplæringen bidrar til at 
praktikanten lærer seg norsk raskt og det blir enklere å kommunisere. 
 
Landbruk Nord tar kontakt med voksenopplæringen i de kommunene hvor praktikanten skal 
være. Her avtaler vi i samråd med deg som bonde når det passer at praktikanten deltar på 
norskundervisning.  



 
Synes du dette høres interessant ut?  
 
Vi vil komme i kontakt med bønder som kan tenke seg å være praksisverter.  
 
Ta kontakt med Kirsti, Anne-Kariin eller Unni på Landbruk Nord for en uforpliktende samtale 
om praktikant-prosjektet. Ingen blir forpliktet til å være praksisvert før både student og bonde 
er klare for det.  
 
Neste gruppe med praktikanter som kan komme til Norge vil kanskje være klar i oktober eller 
november 2014. 
   


