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Generell informasjon  

  

Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med mål i:  

1. Utdanningsprogram for naturbruk – programområde for landbruk og 

gartnernæring – læreplan i felles programfag Vg2.  

2. Utdanningsprogram for naturbruk – programområde for landbruk – 

læreplan i felles programfag Vg3.  

 Læreplaner se www.Udir.no 

  

 

Innledning  
Nettstøttet og samlingsbasert agronomutdanning for voksne tar sikte på å 

utvikle yrkeskompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i 

tilknytting til allsidig landbruksproduksjon. Yrkestittel agronom.  

  

Et tilbud for den som:  

1. Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle 

fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som 

husdyravløser, landbruksvikar eller med annet praktisk 

landbruksarbeid.  

2. Av annen grunn ønsker agronomkompetanse.  

  

 

Inntakskrav  
• Søker skal være minst 25 år i inntaksåret.  

• Formal- eller realkompetanse tilsvarende Vg1 naturbruk. Av 

realkompetanse er det fortrinnsvis relevant praksis og kurs knyttet til 

naturbruk/landbruk som teller inkludert deltakelse i arbeid på 

hjemgard. Må bekreftes av offentlig tjenesteperson, for eksempel 

landbrukskontor.   

• Søkere med voksenrett (over 25 år uten fullført videregående 

opplæring tidligere) blir prioritert.   

• Fullført og bestått kurs gir vitnemål og tittelen agronom. Forutsetter 

tidligere beståtte fellesfag fra videregående opplæring, eller minst 5 

års allsidig praksis/opplæring jfr. §1.13 i forskrift til opplæringsloven.  

• De som ikke oppfyller inntakskravene tilsvarende Vg1-naturbruk, har 

muligheten til å tilegne seg kompetanse ved ekstra kurs eller praksis 

undervegs.   

• Ved flere søkere enn plasser, foretas rangering med utgangspunkt i 

inntakskravene.  

• Søkere fra fylker utenom Innlandet kan tas inn dersom det er ledige 

plasser.  

  

 

 



 

Innhold  
Nettbasert agronomutdanning for voksne inneholder alle     

programfagene som er med i læreplanen for Vg2 og Vg3:   

 Produksjon og tjenesteyting Vg2  

 Forvaltning og drift Vg2  

 Yrkesfaglig fordypning Vg2  

 Plante- og husdyrproduksjon Vg3  

 Utmark og kulturlandskap Vg3  

 Gårdsdrift Vg3  

 Valgfrie programfag Vg3  

  

Samlinger kombinert med nettstøtte:  

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar Vg2 første året og 

Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august 2020 og vare 

til mai/juni 2022.  

  

Timetallet på samlinger utgjør ca. 25% av timetallet for elevene som 

følger ordinært videregående løp. Det forutsettes at voksenelevene 

kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom 

samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og 

faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Læringsplattformen 

Its Learning brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig 

mellom samlingene. Det er krav om 80% oppmøte på samlingene 

  

Det er 9 todagers samlinger à 18t pr år. Elevene får halvårsvurdering, 

standpunkt og går opp til eksamener jfr kravene i læreplanene.  

  

Søknad:  
Søknadsfrist er 1.mars 2020.  
 

Det søkes elektronisk via www.vigo.no ,  velg knappen 

voksenopplæring/realkompetansevurdering.   

 

Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett 

utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for 

relevant arbeidspraksis eller kurs.  

 

 Postadresse:    Storsteigen videregående skole   

Innlandet fylkeskommune 

Postboks 4404  Bedriftsenteret 

2325 Hamar  

       

Kostnader på kurset:  
Bøker, PC, skrivesaker og vernetøy/utstyr må eleven holde selv. Det må 

påregnes en egenandel i kursavgift.  

     

http://www.vigo.no/
http://www.vigo.no/


Fordeling av timer på programfag over 2 år;  

  Programfag:  Timer på 

samling  

Stipulerte 

heimearbeid  

Totalt 

timetal   

År 1  
 

Vg2-

nivå  
  

Orientering/dataopplæring  4   12   16    

Produksjon og tjenesteyting   68  204  272  

Forvaltning og drift   38  114  152  

Yrkesfaglig fordypning  

-  Næringsdrift, husdyr, plante, skog  

52  78  104  

År 2   
 

Vg3- 

nivå   

Plante- og husdyrproduksjon   56  168  224  

Utmark og kulturlandskap   26  78  104  

Gårdsdrift   28  84  112  

Valgfritt programfag – øko og driftsledelse      26  78  104  

Valgfritt programfag– Traktor og maskin  26  78  104  

Sum timer  324  972  1296  

Valgfritt programfag Vg3 brukes i faget Yrkesfaglig fordypning på Vg2.   

  

 

Som du ser av oversikten er det totale timetallet 1296 timer for hele 

opplæringen. Ved nett- og samlingsbasert agronomutdanning for voksne 

vil det bli undervist 324 timer på samlingene. 972 timer er til disposisjon 

for hjemmearbeid og innleveringsoppgaver på læringsplattform (Its 

Learning). Ved å ta studiet over to år blir det 18 samlinger. Hver samling 

er på 18 undervisningstimer. Faglærere utarbeider innleveringsoppgaver 

det skal jobbes med mellom hver samling.  

 

På samlingene drøftes relevante landbruksfaglige erfaringer fra hverdagen som den 

enkelte deltaker har med seg. Ved å drøfte og dele lærer alle av hverandre. 

 

 

Ta kontakt med faglærer Gunn Engen, gunn.engen@hedmark.org eller tlf 

97100862, om du har spørsmål til organisering, faglig innhold mm.  

  

Senter for Voksnes læring, NØvgs, kan svare på spørsmål om 

søknadsprosedyre.  Koordinator Signe Vingelsgård Rugtveit 

signe.vingelsgaard.rugtveit@hedmark.org , tlf 95221284.  

  

  

 

Velkommen til å søke nett- og samlingsbasert 

agronomutdanning for voksne på Storsteigen VGS!  
 

 

 


