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IDRETTSFAG

BREDDEIDRETT
TOPPIDRETT
STUDIEFORBEREDENDE

DU FØLGER DINE INTERESSER, enten du er individuell utøver, driver med lagsport, eller bare liker å
trene. På toppidrett kan du velge fotball, golf eller individuell idrett. Uansett får du tett oppfølging,
og kan trene mye og målrettet i samarbeid med din egen trener.
ØNSKER DU STØRRE VARIASJON, gir vi deg tre valg innenfor breddeidrett: ballidrett, ekstrem eller
fitness. Du kan drive med lagidrett eller med varierte aktiviteter. Hva er ditt valg?
VI SKAPER SPENNENDE AKTIVITETER for alle våre elever. Nes Arena rommer alle våre
innendørsaktiviteter og gir tilgang til kunstgressflater. På skolen kan du bruke treningsstudio på
ettermiddagstid, og har muligheten til å spise frokost/middag i kantina om du trener tidlig eller sent.
På Hvam får du det du trenger, og vi hjelper deg på veien.
VELG OSS FORDI DU ØNSKER Å FLYTTE GRENSER og nå dine mål! Vi tilpasser oss dine ønsker, og lar
deg blant annet kombinere idrett med realfag eller fremmedspråk på Vg3. Du ender uansett opp med
studiekompetanse, og har hatt mye moro på veien.

«Mulighet for å velge ulike fordypninger i breddeidrett kombinert med
realfag var avgjørende for meg.»

«Det allsidige tilbudet på Hvam
ga meg motivasjon og kunnskap
til videre idrettsstudier. Gode
opplevelser, samhold og
mye moro!»

MEDIER OG
KOMMUNIKASJON

MEDIER OG
KOMMUNIKASJON
STUDIEFORBEREDENDE

DU FÅR JOBBE MED EGNE PROSJEKTER, løse faglige utfordringer, og utvikle din evne til kritisk tenkning,
refleksjon og formidling - kjernekompetanser i ditt framtidige yrkesliv. Tre år på ‘MK’ gir studiekompetanse. Du kan bli hva du ønsker, og står i tillegg bedre rustet til å forstå mediebildet rundt deg.
VI ER GODE PÅ Å VEILEDE ELEVENE VÅRE gjennom kreative prosesser, utfordre dem, og gi dem
individuell oppfølging i alle programfag. Vår allsidighet gjør deg fleksiblel, og gir deg redskapene du
trenger i framtidige yrker.
VELG MK PÅ HVAM FORDI VI GIR deg en variert skolehverdag med opplæring på relevant utstyr og
programvare! Foruten tilgang på oppdatert lyd- og fotostudio, får du også være med på ekte medieproduksjoner. Du kan låne utstyr med hjem, eller bruke våre verksteder på kveldstid.

«Mange eksterne oppdrag for
medieelevene på Hvam har gitt
oss nettverk og muligheter for
framtidige jobber.»

«På Hvam fikk jeg muligheten til
å dyrke min kreativitet på veien
til studiekompetanse.»

NATURBRUK

ENERGI OG MILJØ
STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG

DU FÅR EN SPENNENDE OG PRAKTISK VEI til høyere utdanning med fokus på realfag og naturvitenskapelige emner. Studiet gir spesiell studiekompetanse som kvalifiserer til studier som sivilingeniør,
medisin, sivilarkitekt og andre studier med realfagskrav.
VI ER GODE PÅ Å SETTE TEORIEN UT i praksis. Hvam har unike muligheter for spennende undervisning
rundt energi- og miljøspørsmål, teknikk, friluftsliv og forvaltning av naturressurser. Vi har i tillegg et godt
samarbeid med institusjoner og bedrifter innenfor fagfeltet, med ekskursjoner og praksisutplassering.
VELG OSS OM DU ER ENGASJERT I KLIMA, energi- og miljøspørsmål, friluftsliv eller naturforvaltning
og ønsker deg videre til høyere utdanning som krever realfagsfordypning. Du får en framtidsrettet
utdanning i et sterkt voksende fagfelt med mange spennende studie- og jobbmuligheter.

«Muligheten for å få spesiell studiekompetanse i kombinasjon med mye
spennende praksis gjorde at jeg søkte
meg til Hvam vgs.»

NATURBRUK

DYREKUNNSKAP
STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG

DU FÅR EN SPENNENDE VEI til høyere utdanning med fokus på realfag og variert undervisning med
ulike dyreslag. Studiet gir spesiell studiekompetanse som kvalifiserer til studier som veterinær, dyrevitenskap, dyrepleier, medisin, ingeniør og andre studier med realfagskrav.
VI ER GODE PÅ Å KOMBINERE teori og praksis. Realfagene tas med ut i dyreavdelingene, og halve
skoleuken er praksisbasert. I praksisopplæringen jobber vi i små grupper, og har tett kontakt med
dyrene. Hvam har et unikt gårdsanlegg med muligheter for spennende undervisning med hund, hest,
ku, gris, høner, sauer og andre dyr.
VELG OSS OM DU ER INTERESSERT I DYR og ønsker å kombinere denne interessen med en spennende
vei til spesiell studiekompetanse.

«Jeg ønsket meg spesiell studiekompetanse men hadde ikke lyst på fremmedspråk, pluss at jeg ville jobbe med dyr.
Og så er det søte kuer her.»

NATURBRUK

HESTEFAG
YRKESKOMPETANSE ELLER STUDIEKOMPETANSE

DU FÅR OPPLÆRING MED FOKUS PÅ HEST og bruk av hest. Undervisningen blir motiverende når vi
kombinerer teori med praktisk arbeid. Du får variert aktivitet med skolens egne hester i stall, ridehus,
utebane og feltrittrasé. Vi har også faglige utferder og utplassering i bedrift.
VI ER GODE PÅ Å UTNYTTE VÅRE FASILITETER slik at du kan øke din kompetanse i aktiviteter som
sprang, dressur, feltritt og kjøring med hest og vogn. Med praksisopplæring i små grupper får du tett
oppfølging av dyktige faglærere.
VELG OSS OM DU VIL KOMBINERE UTDANNING med interesse for hest. Vi gir deg et godt hestefaglig
fundament før du skal gå videre som lærling i bedrift for å ta fagbrev. Du kan også velge generell
studiekompetanse.
FOR Å GÅ HESTEFAG PÅ HVAM, må du søke Vg1 Naturbruk. Du velger fordypning hest ved skolestart.

«Så kult å få drive med hest i skoletida!»

NATURBRUK

ANLEGGSGARTNER
YRKESKOMPETANSE ELLER STUDIEKOMPETANSE

DU FÅR GRUNNOPPLÆRING I TRAKTOR OG MASKINER, grunnleggende kunnskaper om jord, steinarbeider og planter, og du får lære hvordan du planlegger, utformer og vedlikeholder veier, gater,
parker og tun.
VI ER GODE PÅ Å LÆRE BORT GJENNOM praktisk arbeid. Dyktige lærere med fagkompetanse innen
anleggsgartnerfaget underviser deg på et unikt gårds- og parkanlegg. En moderne maskinpark brukes
i opplæringen, og vi har nært samarbeid med bransjen og utplassering i bedrifter.
VELG OSS DERSOM DU TRIVES MED FYSISK JOBBING utendørs, er interessert i maskiner og syns det
er spennende med allsidige arbeidsoppgaver. Anleggsgartnerbransjen trenger mange motiverte
lærlinger med interesse for faget. Du kan også velge generell studiekompetanse.
FOR Å GÅ ANLEGGSGARTNER PÅ HVAM må du søke Vg1 Naturbruk. Du velger fordypning
anleggsgartner ved skolestart.

«Praksis i anleggsgartnerfirmaer
gir innblikk i hva faget handler
om, og gode kontakter når jeg
skal søke jobb senere!»

NATURBRUK

DYREFAG
YRKESKOMPETANSE ELLER STUDIEKOMPETANSE

DU FÅR DRIVE MED DYR SAMTIDIG som du kan få studiekompetanse. Du lærer om foring, stell og
håndtering av mange ulike dyreslag. Ved å delta i det daglige arbeidet med dyrene lærer du hvordan
vi legger til rette for god dyrevelferd.
VI ER GODE PÅ Å SKAPE MOTIVERENDE skoledager. Gjennom allsidig praksis legger vi stor vekt på at
du skal få lære om alle de ulike sidene ved å ha ansvar for dyr. Du får praksis med ku, gris, sau, være
i stall og ridehall med hest, og drive dagkennel for hund.
VELG OSS OM DU ØNSKER EN ALLSIDIG OPPLÆRING i mange ulike dyreslag,og samtidig ha mulighet
til å få generell studiekompetanse. Du kan også velge å gå videre med landbruk og bli agronom.
Dyrefag har enda mer praksis enn dyrekunnskap, hvor du får mer realfag.
FOR Å GÅ DYREFAG PÅ HVAM, må du søke Vg1 Naturbruk. Du velger fordypning dyrefag ved skolestart.

«På Hvam kan du alltid være deg selv.
Det er rom for alle!»

NATURBRUK

ALLSIDIG LANDBRUK
YRKESKOMPETANSE ELLER STUDIEKOMPETANSE

DU LÆRER OM LANDBRUK PÅ ET STORT GÅRDSBRUK med 5000 dekar innmark, skog og beiteområder. Gårdsdriften på Hvam vgs er variert med mange ulike produksjoner innen jordbruk, husdyr
og skog. I tillegg kan du drive jakt- og friluftsliv som en del av programfagene.
TRAKTORØVINGSBANEN VÅR ER EN POPULÆR opplæringsarena som gir deg mulighet for traktorførerkort. Du lærer å bruke, vedlikeholde og reparere ulike typer redskaper og maskiner.
VELG OSS OM DU VIL HA EN SVÆRT ALLSIDIG OPPLÆRING i flere landbruksproduksjoner. Du kan bli
agronom, eller få generell studiekompetanse. For å gå allsidig landbruk på Hvam, må du søke Vg1
Naturbruk. Du velger fordypning allsidig landbruk ved skolestart.

«Jeg er heldig som får utdanne
meg til verdens viktigste yrke
Matproduksjon går aldri av mote.»

NATURBRUK

TILRETTELAGT

VI TILBYR 3-ÅRIG TILRETTELAGT OPPLÆRING innenfor
programområdet Naturbruk. Skolens områder gir
fantastiske muligheter for mestring, læring og
opplevelser.
«MINDRE GRUPPE» DRIVER SMÅBRUKET VESLE-HVAM
med dyr av ulike slag, dyrking av grønnsaker og poteter,
foredling av naturens produkter, og har elevbedrift.
Arbeidsoppgavene følger årstidene, og det meste av
undervisningen legges opp som praksis.
«STØRRE GRUPPE» HAR OPPLÆRING PÅ JORDET, i
verksteder, stall, husdyravdelinger, gartneri og meieri.
Oppgavene følger årstidene, fra høsting og foredling av
gårdens avlinger, teknikk og snekring, skog, vedlikehold
og husdyrstell, til forberedelser av nye produksjoner
når våren kommer.

INTERNATET
Vi har spennende aktiviteter hver kveld, f.eks. turer til badeland, klatresenter og
alpinanlegg. Du har tilgang på venner (nesten) hele døgnet. Internatvakt er alltid
tilgjengelig. Du kan bruke gymsal og treningsrom hver kveld. Bostipendet dekker
nesten 100% av utgiftene til kost og losji!

«På internatet har jeg fått
mange nye venner som jeg har
blitt veldig, veldig glad i! Jeg
må klare meg på egen hånd
og det er gøy!»

