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Studiets  innhold
• Driftsledelse og økonomi
• Jord- og plantekultur
• Husdyrproduksjon
• Tverrfaglig hovedprosjekt

Mer informasjon kan hentes på 

www.hvam.vgs.no 

Hva er fagskole?
Fagskole er en yrkesfaglig, 

høyere utdanning. Det kreves 

ikke generell studiekom-

petanse, men bygger på 

naturbruksprogrammet eller 

relevant yrkeskompetanse.

Jobbmuligheter
• Bønder/kommende bønder 

som ønsker yrkesutdanning 
utover tilbudet i videregå-
ende skole innen økologisk 
landbruk

• Rådgivere innen økologisk 
landbruk

• Faglærere innen økologisk 
landbruk (krever imidlertid 
også praktisk, pedagogisk 
utdanning (PPU)

• Fagarbeidere og -ledere i 
økologisk matproduksjon

Bli agrotekniker innen

Økologisk landbruk

KURSKODE FPS02N  NETTBASERT MED SAMLINGER

Deltid
Utdanningen er ettårig, men strekker seg 
over to år med 10 samlinger pr år.

Arbeidsformer
Studiet er samlingsbasert, med noe nett-
undervisning/veiledning i tillegg. 

I gjennomføringen av studiet legges 
det vekt på en praktisk tilnærming til de 
teoretiske temaene og arbeidsformer 
som krever aktiv deltakelse fra studen-
tene. Undervisningsform er en blanding 
av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, 
prosjektarbeid, selvstudium og veiled-
ning i grupper og individuelt. Studen-
tene har også mulighet til å arbeide 
planer for  egen gård gjennom studiet.

Skolene samarbeider tett med næringa, 
og vi benytter også lærerkrefter fra land-
brukets rådgivingstjenester og  organi-
sasjoner. Studentene skal også være ut i 
bedrift (40 timer). 

Vi legger stor vekt på å gjennomføre 
gårdsbesøk, og bruker både disse og 
skolenes egne arealer som case i under-
visningen.

Studiesteder
Samlingene vil forgå både på Hvam vide-
regående skole, Nes i Akershus og Sogn 
Jord- og Hagebruksskule, Aurland i Sogn 
og Fjordane.

En yrkesfaglig, høyere 
landbruksutdanning – for bonden, 
rådgiveren og fagarbeideren
Stortinget har vedtatt at 15% av vår mat-
produksjon skal være økologisk innen 
2020.  God agronomi og  sunn økonomi 
er to viktige grunnpilarer for en framtids-
rettet produksjon. Studiet legger også 
vekt på å følge verdikjeden ut i markedet, 
både gjennom tradisjonelle og alternative 
omsetningskanaler. 

En agrotekniker innen økologisk land-
bruk vil ha god kompetanse innenfor 
jord- og  jordøkologi, økologisk plantepro-
duksjon og hysdyrhold, samt økonomisk 
styring av -  og næringsutvikling på - en 
landbrukseiendom. Det legges stor vekt 
på å utfordre studentene og deres evne til 
å tenke nytt, og å koble aktuelle verktøy 
og teori opp imot gårdens næringsgrunn-
lag.

Fagskole innen økologisk landbruk har 
som mål å utdanne reflekterte yrkesutøver 
og –rådgivere som deltar aktivt i planleg-
ging og produksjon av økologisk mat.

Opptakskrav 
Fullført og bestått videregående opplæring 
innenfor naturbruksprogrammet. 
Unntatt her er fiske og fangst og akvakultur.
Eller
Realkompetanse. Det kreves minst fem års 
yrkeserfaring fra landbruksproduksjon og /
eller annen skolegang. Les mer på skolens 
hjemmesider www.hvam.vgs.no
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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 skolene
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.

Sogn Jord- og  
Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND
sjh@sfj.no / www.sjh.no

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

Sogn Jord- og Hagebruksskule ligger i 
Aurland, og har utdanning innen økologisk  
landbruk. Skolen er også en utviklingsaktør 
innen økologisk ladnbruk og bygdenærin-
ger.


