GRØNNE FAGSKOLER

Grønne fagskoler tilbyr utdanning innenfor

Landbruk og Grønne design og miljøfag

HVA ER FAGSKOLE?
Fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opplæring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger
på relevant studieprogram i videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i
bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

LANDBRUK
Fagskolen Innlandet, Gjøvik og Chr. Thams fagskole, Orkanger
tilbyr fagskoleutdanning innen landbruk i samarbeid med
regionale videregående skoler/kompetansemiljøer.
Alle tilbudene gir tittelen Agrotekniker etter bestått og fullført
studium. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Opptakskravene
generelt er fullført og bestått naturbruk fra vgs eller tilsvarende realkompetanse. Se skolenes hjemmesider for full studieplan og eventuelle særskilte opptakskrav.

Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning innen landbruk. Utdanningen skjer i samarbeid med Hvam,
Nome, Storsteigen og Ål videregående skoler. Studiene gjennomføres som et 2-årig deltidsstudium og er praktiske
og samlingsbaserte. Nærmere informasjon om studiene og innhold ligger på skolenes nettsider.

Hvam videregående skole
Hvam ligger i Nes kommune, Akershus. Fra og med høsten 2015 tilbyr Hvam to fagskoleutdanninger, begge med
oppstart i løpet av september måned. Mer om studiene og innhold finnes på deres nettsider: hvam.vgs.no/utdanningsprogram/fagskoleutdanning.

STUDIE

EMNE SOM INNGÅR

Planteproduksjon og driftsledelse

Driftsledelse og økonomi
Planteproduksjon
Energi og miljø
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Entreprenørskap i landbruket

Driftsledelse og økonomi
Fra idè til bedrift
Produksjon av varer og tjenester
basert på lokale ressurser
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Nome videregående skole, avdeling Søve
Søve ligger i Nome kommune, Telemark. Mer om deres fagskoletilbud finnes på deres nettsider: nome.vgs.no/
Studietilbud/Fagskole.

STUDIE
Sauehold og lokal foredling

EMNE SOM INNGÅR
Driftsledelse og økonomi
Sauehold
Lokal foredling av naturbaserte
råvarer og stedlige ressurser
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Storsteigen videregående skole
Storsteigen ligger i Alvdal kommune, Hedmark. Mer om studiet og innhold finnes på www.storsteigen.vgs.no.

STUDIE

EMNE SOM INNGÅR

Grovfôrbasert husdyrproduksjon
for fjellandbruk

Driftsledelse og økonomi
Planteproduksjon med fokus
på grovfôr og beite
Husdyrproduksjon – storfe og sau
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Ål vidaregåande skole, avd. Fjellandbruksskolen
Ål ligger på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Mer om fagskoletilbudet finner du på skolens hjemmeside www.al.vgs.no.

STUDIE
Entreprenørskap i landbruket

EMNE SOM INNGÅR
Driftsledelse og økonomi
Fra idè til bedrift
Produksjon av varer og tjenester
basert på lokale ressurser
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Chr. Thams Fagskole
Skjetlein grønt kompetansesenter
Skjetlein grønt kompetansesenter ligger på Leinstrand, 15 km utenfor Trondheim. Med forbehold om fullfinansiering tilbyr vi i samarbeid med Chr. Thams fagskole 1-årig fagskoleutdanning. Mer om studiet og innholdet i
emnene finnes på deres nettsider: skjetleinkompetanse.no/landbrukskurs/fagskole.

STUDIE
Kornproduksjon og driftsledelse
(med forbehold om fullfinansiering)

Mjølkeproduksjon og driftsledelse
(med forbehold om fullfinansiering)

EMNER OG TEMAER SOM INNGÅR
Driftsledelse og økonomi
Jord- og plantekultur
Kornproduksjon
Tverrfaglig fordypningsoppgave
Driftsledelse og økonomi
Fôrproduksjon og beitebruk
Mjølk- og kjøttproduksjon
Tverrfaglig fordypningsoppgave

Begge studiene er et desentralisert tilbud som ved hjelp av videokonferanse til
deltakergrupper andre steder enn hos arrangører, gjør det mulig å følge undervisningen direkte via nett, og dermed tilgjengliggjøre studiet for flere.

GRØNNE DESIGN OG MILJØFAG
Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Vea ved Moelv i Ringsaker tilbyr et bredt spekter av studietilbud innen grønn design og miljøfag. Et utvalg av våre
tilbud er beskrevet under. Alle studier er deltidsstudium. Generelt opptakskrav er fullført og bestått videregående
opplæring. Se skolens hjemmeside for full studieplan og særskilte opptakskrav; www.vea-fs.no
EMNER OG FAG SOM INNGÅR

Driftsledelse Gartner og grønt

Ledelse, økonomi og markedsføring,
Plantebiologi, Produkthåndtering og
–omsetning, Produksjonsplanlegging,
Plantevern i produksjon og omsetning,
Produksjonslære, Spesialisering
(i bedrift), Fordypning

Park- og hagedrift

Etablering, drift og skjøtsel,
Hageplanlegging, Plantekjennskap og
vegetasjonsbruk, Anleggsteknikk,
Maskiner, redskap og utstyr,
Entreprenørskap med økonomi,
markedsføring, Fordypning

Historiske grøntanlegg

Vegetasjonslære, Tekniske fag,
Historiefag, Kildearbeid, Prosjektledelse
Fordypning ved prosjekt

Grønn gründer

Idè og utvikling, Kompetanse og uttesting,
Etablering og drift, Markedsføring og salg
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STUDIE

KONTAKTINFORMASJON

Nome videregående skole, avd. Søve
Søvevegen 8, 3830 Ulefoss, Tlf 35 91 87 00
post@nome.vgs.no - www.nome.vgs.no
Skjetlein grønt kompetansesenter
7083 Leinstrand, Tlf: 958 45 024
sgk@stfk.no - www.skjetleinkompetanse.no
Vea – Statens fagskole for gartnere
og blomsterdekoratører
Turistveien 92, 2390 Moelv, Tlf: 62 36 26 00
vea@vea-fs.no - www.vea-fs.no
Gjennestad videregående skole
Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke, Tlf 33 36 36 00
post@gjennestad.no - www.gjennestad.no
Storsteigen videregående skole
2560 Alvdal, Tlf 624 89 440
post.storsteigen.vgs@hedmark.org - www.storsteigen.vgs.no
Ål vidaregående skole
Klokkarbakken 7, 3570 ÅL, Telefon 32084500/95116145
aal.vgs@bfk.no - www.al.vgs.no

Skjetlein grønt kompetansesenter
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Hvam videregående skole
Hvamsallèen 30, 2165 Hvam, Tlf 63 91 21 00
post@hvam.vgs.no - www.hvam.vgs.no

