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Landbruksutdanning.no
- veier til utdanning og arbeid

Vis innledningsbildet samtidig som du
presenterer deg selv. Fortell om din egen
utdanning og om du er bonde eller har et
annet landbruksyrke.
Prøv å skape en dialog med klassen. Spør
om elevene vet hva de vil bli eller hvilken
skole de vil søke. Vektlegg at interesse
ofte er den beste veiviseren for hva man
skal velge. Spør om noen er interessert i
natur, dyr og planter og om de kjenner
noen som jobber i landbruket.

Hvordan ser verden ut om 20 år?
•
•
•
•

Befolkningsøkning
Klimaendringer
Miljøutfordringer
25 % av verdens dyrkbare
mark er truet av bl.a.
vannmangel
• Vi trenger MAT og
KOMPETANSE

Landbruksutdanning er framtida
• Verden vil alltid trenge aktivt landbruk
• Både praktikere og akademikere i landbruket
trenger god landbrukskompetanse
• Norge og verden trenger mange flere som
velger landbruksutdanning
• Landbruk er ikke for amatører!

Befolkningsøkning, klima og miljø er tema
som sikkert er tatt opp på skolen, spør
gjerne elevene hva de tror at dette betyr
for landbruket og behovet for
landbruksutdanning.
Klimaendringer fører f.eks til økt behov
for forsking på nye planteslag og maskiner
som tåler endrede vekstvilkår. Har du
egne eksempler på hva f.eks ekstremvær
har betydd lokalt?
Understrek at landbruket ønsker å være
med å løse disse utfordringene.

Dette henger sammen med forrige bilde,
skal vi løse utfordringene trenger vi både
den praktiske bonden og mange andre
yrkesgrupper landbruksutdanning.
Det er i dag for få som utdanner seg innen
landbruk i forhold til behovet. Mange
arbeidsgivere melder om for få
kvalifiserte søkere til stillinger som f.eks
krever høyere utdanning innen planteeller husdyrvitenskap.

Landbruket i samfunnet
•
•
•
•

Hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift
Landbruks- og matindustrien sysselsetter 90.000
Den største verdikjeden i fastlands-Norge
I tillegg til å produsere mat leverer landbruket:
–
–
–
–
–

miljøvennlig energi
landskapspleie
helse- sosial- og utdanningstjenester
aktiviteter og opplevelser
overnatting og servering

Landbruket trenger lyse hoder!
• Som bønder og fagarbeidere
• I produksjonsrådgiving
• I undervisning
• Som forskere
• I offentlig forvaltning
• I regnskap og økonomi
• I organisasjonene

Grunner til å velge landbruk
•
•
•
•
•
•
•

Framtidsretta, klima- og miljøvennlig
Mat, dyrehelse og omsorg for livet
Høyteknologi i stadig utvikling
Fotosyntese og realfag i praksis
Spennende og mangfoldig
Bioøkonomi er framtidas utfordring
Mulighet å jobbe lokalt – nasjonalt –
internasjonalt

Gjør elevene bevist på at hver gård er en
bedrift, at bonden også er bedriftsleder. I
tillegg kommer alle andre
landbruksbedrifter.
Matens vei fra bonden til den står på
bordet sysselsetter mange i hele landet.
La elevene være med og si litt om hva
landbruket lokalt produserer i tillegg til
maten. Dette gir også grunnlag for
arbeidsplasser.

Snakk lom at det trengs folk med
landbruksutdanning i mange stillinger.
Se om elevene kan komme med forslag
som ikke er helt åpenbare.
Alle vet at landbruksrådgivere, forskere
og landbrukslærere trenger
landbruksutdanning og at vi trenger
veterinærer. Ikke alle er like klar over at
det trengs landbrukskompetanse i
departementene, hos fylkesmannen og
fylkeskommunen, i bank, forsikring,
landbrukets organisasjoner og mange
andre steder.

Det er mange spennende tema å jobbe
med for den som velger landbruk.
Folk med landbruksutdanning trengs
mange steder. Still spørsmål til klassen:
Hvem vil jobbe utenlands?
Hvem vil ha jobb i hjembygda?
Hvem liker bygda og hvem foretrekker
byen?

Landbrukskompetanse
• Landbruk er kompetansekrevende. Bonden trenger
god agronomisk grunnkompetanse fra videregående
skole samt målrettet etter- og videreutdanning.
• Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole
gir en god grunnutdanning:
– For den praktiske yrkesutøveren innen jordbruk,
skogbruk og gartnernæring
– For den som skal videre på høyere utdanning
innen landbruksområdet.

Naturbruk i videregående skole
• Fagutdanning – landbruk, gartnernæring, skog
• Studieforberedende naturbruk (mulighet for realfag)
• I hele landet – mange skoler har internat
• Behovet tilsier at elevtallet bør dobbles!
NB: Rett til studiekompetanse etter yrkesutdanning

Fagskole som fordyping
Fagskole = Yrkesrettet utdanning over vgs-nivå
Bygger på videregående utdanning

Fagområder
• Produksjon
• Driftsledelse
• Entreprenørskap
• Foredling
• Tilleggsnæring

Målgrupper
• Bønder
• Spesialarbeidere
• Rådgivere
• Andre innen
landbruket

Ta gjerne med dette sitatet fra NBU
igjen:
Landbruk er ikke for amatører!
En praktisk yrkesutdanning gir en god
start for livslang læring i landbruket.
Utdanningsprogram naturbruk gir en god
start for alle.

Både rådgivere og lærere er kjent med
hvordan videregående skole er organisert,
du trenger ikke detaljkunnskap om dette.
Det kan likevel være greit å vite at Vg1
naturbruk gir en felles start for mange
ulike yrkesutdanninger og for
studieforberedende naturbruk.
Deretter er Vg2 landbruk og
gartnernæring eller Vg2 skog mest
aktuelt. Etterpå er det Vg3 landbruk
(agronom), Vg3 gartnernæring (gartner)
eller Vg3 studieforberedende naturbruk.
Husk at nå har alle som fullført
yrkesutdanning rett til å ta
studiekompetanse etterpå. Å ta både
yrkeskompetanse og studiekompetanse er
en flott mulighet.

I utdanningssystemet er fagskolen
tertiærutdanning, på samme måte som
høyere utdanning. Men fagskolen gir
utdanning for praktikere.
Flere fagskoler samarbeider med
videregående skoler og kompetansesenter
slik at utdanningene kan tilbys flere
steder.
Fagskoleutdanning innen landbruk gir
tittelen Agrotekniker.

Høgskole / Universitet
•
•
•
•

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Blæstad og Evenstad)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (Steinkjer)
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Landbruket ønsker praktiske akademikere
• Det trengs mange landbruksutdannede forskere,
lærere, rådgivere, med mer for framtida …

Landbruksutdanning.no
På nettsiden finnes linker til:
• Videregående skole
• Fagskoleutdanning
• Høgskole og universitet
• Grunnutdanning for voksne
• Jobbmuligheter i landbruket
• Materiell om utdanning og arbeid i landbruket

Høgskoler og universitet tilbyr ulike
bachelor- og mastergradsutdanninger
innen landbruk = landbruksakademikere.
Fortell at landbruket ønsker seg
landbruksakademikere som startet sin
utdanning med naturbruk i videregående
skole. Det er en fordel at de som f.eks
skal gi råd til bønder også selv har prøvd
på å jobbe praktisk.

Informer om nettsiden
Landbruksutdanning.no – har du mulighet,
så ta den gjerne opp på skjermen og vis
noe av innholdet. Er du i ungdomskolen er
siden om videregående mest aktuell, men
ved å bruke linkene på jobbsiden er det
bl.a. mulig å finne sommerjobber i
landbruket.
Fortell også om Facebook-siden Velg
Landbruk, der deles nyheter fra
Landbruksutdanning.no og de ulike
skolene.

Avsluttingsbildet kan du bruke til å si takk
for deg og ønske elevene lykke til med
valg av utdanning og yrke.
Du kan også velge å avslutte med noen
bilder fra din egen hverdag i landbruket
og fortelle om hvorfor du valgte landbruk.

