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Målet med sauehold og lokal foredling av
naturbaserte råvarer for produksjon av mat
(heretter kalt sauehold og lokal foredling)
er å bidra til å fremme landets selvsten
dige produksjon av mat slik det kommer
til uttrykk i Stortingsmelding nr. 9 2012 og
i landbruksmeldinga for Telemark 2013.
Målet er å øke matproduksjonen i landet
med 20% og gjennom mer lokal foredling
og god bedriftsutvikling øke lønnsomheten
i landbruksnæring og distriktene. Gjennom
studiet får studentene økt kompetanse på
dette feltet. En agrotekniker i sauehold
og lokal foredling av naturbaserte råvarer
for produksjon av mat vil heve nivået på
mange av våre yrkesutøvere og rådgivere
innen landbruksnæring og mangesysleri.
Det legges stor vekt på å utvikle stu
dentenes evne til å tenke nytt og innova
tivt innen eget næringsgrunnlag.
Hvorfor landbruksfaglig fagskole
utdanning?
Samfunnet er i stadig endring. Fagskole
utdanning i landbruksfag har som mål
å utdanne reflekterte yrkesutøvere som
deltar aktivt i planlegging, organise
ring og iverksetting av tiltak i samarbeid
med offentlige myndigheter og private
næringsorganisasjoner. Utdanningen vil
gi flere meningsfulle arbeidsoppgaver og
studentene vil oppleve større mestring i
sitt arbeid.

Studiet kvalifiserer for
næringsutøvelse, rådgivning
for andre og nytenkning innen
naturbruk og mangesysleri.
Du vil også være mer attraktiv
på arbeidsmarkedet med din
økte kompetanse (jf. sam
handlingsreformen).

Opptakskrav
Grunnlag for opptak til sauehold og lokal
foredling er:
• Fullført og bestått videregående opp
læring med fagbrev/vitnemål fra utdan
ningsprogram naturbruk ved videregå
ende skole
• Realkompetanse med minst 5 års rele
vant yrkespraksis eller skolegang
• Søkere som kan dokumentere at de skal
gjennomføre fagprøve etter opptaks
fristen, kan tildeles plass på vilkår om
bestått prøve
• Se fullstendige opplysninger om opp
takskrav i studieplanen på skolens hjem
mesider.
Deltid
Utdanningen er ettårig, men strekker seg
over to år med avtalte samlinger gjen
nom skoleåret.
Arbeidsformer
Arbeidsformer som anvendes i studiet er
forelesninger, dialogpreget undervisning,
befaringer, praktiske øvelser, presentasjo
ner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus,
refleksjon over eget arbeid og selvstudium
og ulike former for arbeid i grupper.
Utdanningssteder: Telemark: Nome
videregående skole, avdeling Søve,
Ulefoss

Studiets innhold
Studiet er delt i 4 emner
• Emne 1 er driftsledelse og
økonomi
• Emne 2 er sauehold
• Emne 3 er lokal foredling av
naturbaserte råvarer for pro
duksjon av mat
• Emne 4 er fordypning i egen
eller andres bedriftsidé
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Om skolen
Nome videregående skole, avdeling Søve
ligger i Nome kommune i Midt-Telemark,
like ved kommunesentret Ulefoss og
Telemarkskanalen. Søve har vært land
bruksskole sammenhengende siden 1893
og har de siste årene utviklet flere nye
tilbud innen videregående opplæring,
voksenagronom, fagskoletilbud og uni
versitetskurs i skogfag i samarbeid med
NMBU på Ås. I tilknytning til Søve drives
det også et grønt fagsenter med allsidige
kurs, fagdager, samlinger og møter for
naturbruksnæring, forvaltning og utvikling
i fylket. Skolen har egen romslig kantine
som selger sunn og god mat.
Søknad
Søknadsfrist er 15. april. Alle søknader skal
skje elektronisk via www.vigo.no. Hvis du
søker etter søknadsfristen, må du sende
søknaden direkte til skolen:

Nome videregående skole
Søvevegen 8
3830 Ulefoss
Telefon: 35918700
Epost:Nome.vgs@t-fk.no

Stipend og lån
Som student ved Fagskolen Innlandet har
du rett til lån og stipend i Statens låne
kasse for utdanning. For spørsmål om
studiet, søknad og opptak, ta kontakt med
Nome vgs.
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
E-post: inntak@fagskolen-innlandet.no
www.fagskolen-innlandet.no
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