Hvam videregående skole starter opp nytt tilbud om agronomutdanning for voksne i august
2019. Ordinær søknadsfrist 1. mars 2019.
Dette er en komprimert og samlingsbasert utdanning som består av landbruksfagene på
videregående nivå, og er for de som ønsker grunnleggende kompetanse om
landbruksproduksjon.
Agronomutdanning for voksne går over 2
år.
Den gjennomføres med en kveldssamling
i uka (onsdager, 17.30 – 21.00), samt
noen dagssamlinger (1-2 lørdager pr.
halvår og 1 samling torsdag til lørdag pr.
halvår). I tillegg er det egenstudier,
obligatoriske oppgaver og mulighet for
noe nettbasert veiledning.
Den er dermed tilpasset også for deg som
er i full jobb.
Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som
er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som avløser, landbruksvikar eller med annet
praktisk landbruksarbeid
Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning
Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse
Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordyping eller spesialisering innen enkelte
fagfelt
Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål

Utdanningen er et tilbud til de som:







Innhold
Utdanningen inneholder alle programområdene som er med i læreplanen for Vg2 og Vg3
Naturbruk. Undervisningen på Vg2-nivå gjennomføres år 1 og på Vg2-nivå i år 2 (med
forbehold om endringer);
NB! Det kan bli justeringer i fordelingen av timer på fagene.
Programfag:
Timer på
samling
4
Klasse 1 Orientering/dataopplæring
Vg2Produksjon og tjenesteyting
68
nivå

Stipulerte
Totalt
heimearbeid timetal
12
16
204

272

Forvaltning og drift

38

114

152

Yrkesfaglig fordyping –Skogbruk eller
Økologisk landbruk 1
Yrkesfaglig fordyping –Næringsdrift

26

78

104

26

78

104

56

168

224

26

78

104

Gardsdrift

28

84

112

Valgfritt programfag–Økonomi og
driftsledelse
Valgfritt programfag–Traktor og maskin

26

78

104

26

78

104

324

972

1296

Klasse 2 Plante- og husdyrproduksjon
Vg3Utmark og kulturlandskap
nivå

Sum timer

Ordinær søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker må være 25 år eller eldre.
Søknadsskjema finner du her: http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/
Søknaden med vedlegg sendes direkte til skolen.
Det er særdeles viktig at søker kan dokumentere tidligere landbrukspraksis.
Søkere fra Oslo og Akershus vil bli prioritert ved opptak.

Hvam videregående skole, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam
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