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En yrkesrelatert høgere utdanning
Et kunnskapsbasert landbruk er av stor
betydning for å nå Stortingets målset
ting om 20 % økning i matproduksjonen.
Dette skal skje innenfor de miljømessige
krav som storsamfunnet setter, og med
endrede og usikre klimabetingelser. Den
kunnskapsbaserte bioøkonomien vil sette
store krav til matprodusenten, og ei fram
tidsretta næring forutsetter at bonden
har tilgang på oppdatert og anvendbar
kunnskap for å kunne produsere mer mat
med god kvalitet på en slik måte at det
gir lønnsomhet i næringa. En agrotekniker
innen planteproduksjon og driftsledelse
vil ha god kunnskap innen både agronomi
og ledelse, noe som er avgjørende både
for bonden, for rådgiveren og for fagarbei
deren.

Opptakskrav
• Fullført og bestått utdanning fra natur
bruksprogrammet (unntatt fiske, fangst,
akvakultur og reindrift)
eller
• Realkompetanse med 5 års relevant yrkes
praksis og/eller annen skolegang.
• Les mer på skolens hjemmesider.

Mål for utdanningen
Agroteknikere innen plante
produksjon og driftsledelse
skal etter endt utdanning bl.a.
kunne gjennomføre agrono
miske og bedriftsøkonomiske
vurderinger, produsere trygg
mat og sikre bærekraftig mat
produksjon. Videre skal de
kunne etablere og lede land
bruskforetak med hovedvekt på
planteproduksjon.

Deltid
Utdanningen er ettårig, men strekker seg
over to år med 10 samlinger på år.
Arbeidsformer
Studiet er samlingsbasert, med noe nett
basert undervisning/veiledning i tillegg.
Arbeidsformen som brukes i studiet
er forelesninger, oppgaveløsning, pre
sentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig
prosjektarbeid. Studenten skal også
være ute i bedrift (40 timer).
Studentene følges opp gjennom vei
ledning og vurdering.
Skolen samarbeider tett med nærings
livet, og vi benytter lærerkrefter fra
landbrukets rådgivningstjenester og
organisasjoner. Vi legger stor vekt på å
gjennomføre gårdsbesøk og bruker også
disse som case i undervisningen.

Studiet retter seg mot
• Bønder/kommende bønder som

ønsker høyere yrkesutdanning innen
planteproduksjon og driftsledelse.
• Ansatte/framtidig ansatte i landbru
kets rådgivningstjester.
• Agronomer.
• Fagarbeidere i landbruk.

Studiets innhold
• Driftsledelse og økonomi
• Planteproduksjon
• Energi og miljø
• Tverrfaglig fordypningsoppgave

Fullstendig studieplan kan hentes
på www.hvam.vgs.no

Søknad
Ordinær søknadsfrist er 15.04 og elektro
nisk søknad sendes til www.vigo.no.
Søknad etter fristen sendes direkte til:
Hvam videregående skole,
Hvamsallèen 30,
2165 Hvam
www.hvam.vgs.no
For spørsmål om opptakskrav, studiet,
gjennomføring og søknad etter ordinær
frist, ta kontakt med Hvam vgs.
Telefon: 63 91 21 00
E-post: post@hvam.vgs.no
Stipend og lån
Som student ved Fagskolen Innlandet har
du rett til stipend og lån ved Statens låne
kasse for utdanning.

Om skolen
Hvam videregående skole ligger i Nes
kommune, Akershus og har hatt utdanning
i landbruk i mer enn 100 år. Vi tilbyr en
framtidsrettet utdanning i et grønt miljø,
med ulike utdanninger innen naturbruk,
landbruk, fagskoleutdanning og kortere
fagkurs.
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet har over 40 års erfa
ring med fagskoleutdanning og er den
største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå flere
utdanningsløp innen landbruk.
Fagskolen Innlandet,
Teknologiveien 12,
2815 Gjøvik.
Telefon: 61 14 54 00
www.fagskolen-innlandet.no
E-post: inntak@fagskolen-innlandet.no
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