Disse har finansiert prosjektet:

Litt om praktikantene:
Praktikantene er ungdommer fra Russland og
Arkhangelsk kommune. Alderen på elevene er
mellom 18 til 20 år.
Elevene har gjennomført 3-4 årlig videregående
utdanning innen landbruksfag på teoretisk
grunnlag på Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum
Landbruksskole.
I forbindelse med studiet skal elevene ha et års
praksis fra landbruksbedrifter, og i denne
forbindelse får elever ved skolen tilbud om å
gjennomføre praksisåret i Norsk landbruk. Dette
skal bl.a inspirere og motivere til videre utdanning
innen landbruksrelaterte fag i Russisk og Norsk
landbruk. Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum
Landbruksskole tilbyr elevene norsk
undervisning før de kommer til Norge.
Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju
av elevene. Det tas hensyn til hvilke produksjoner
vertsgårdene har.
Etter praksisåret gir vi praktikantene mulighet for
ytterligere et år i Norge, og da som avløser.
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I perioden praktikantene/studentene er i Norge
skal Landbruk Nord bidra til å motivere dem til
videre høyskoleutdanning ved HINT (Høyskolen i
Nord-Trøndelag.
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RUSSISK LANDBRUKSPRAKTIKANT
Med dette ønsker vi å orientere de gårdbrukerne
som er interessert i prosjektet og som kan tenke
seg Russisk praktikant. Vi har henvendelser fra de
tre nordligste fylkene, noe som er gledelig.
Prosjektet kom i gang for ca. 10 år siden ved at
Landbruk Nord fikk henvendelse fra Fylkesmannen i
Troms om dette kunne gjennomføres gjennom
Landbruk Nord, dette takket vi ja til. Landbruk Nord
tegnet intensjonsavtale med
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (Arkhangelsk
landbruksskole) som inkluderer både praktisk og
teoretisk landbruksopplæring i Norge.
Prosjektet har i løpet av disse årene utvidet seg til å
gjelde Trøndelagsfylkene og nordover til Finnmark. I
denne forbindelse har Landbruk Nord fått
finansiering fra Fylkesmannen i Troms,
Fylkesmannen i Finnmark og Barentssekretariatet for
å gjennomføre prosjektet over en 5 årsperiode
(2012-2017).
Praktikantperioden varer i et år, denne perioden kan
utvides ytterligere et år, men da vil praktikanten være
avløser.
Landbruk Nord er arbeidsgiver for alle ansatte, dette
innebærer alt ansvar for lønn, feriepenger,
forsikringer, pensjonsordninger, innmelding i arbeidstakerregisteret, lovverk etc. etc.
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.
Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten,
spesielt i startfasen av oppholdet. Språkopplæringen
bidrar til at praktikanten lærer seg norsk raskt og det
blir enklere å kommunisere.
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Studentene får fast lønn første året som er 60%
av tarifflønn for nybegynner. Når andre året
starter om man fortsatt skal ha en avtale, økes
lønn til ordinær tarifflønn agronom.
Fast lønn pr. mnd inkludert påslag og moms må
du som bonde betale i forkant av lønningsdagene til Landbruk Nord.
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 i
starten, og da må man regne med ca. de to
første månedene.
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