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Om skolen  

  

Adresser og viktige telefonnummer:  

Gateadresse: Hvamsalléen 30, 2165 Hvam  

E-postadresse: hvamvgs@viken.no 

Skolen hjemmeside: www.hvam.vgs.no  

Sentralbord: 63 91 21 00   

  

Ordinært ordensreglementet for Viken Fylkeskommunens videregående skoler gjelder også for våre 

voksne elver og studenter. 

  

Hele skoleområdet er røyk- og snusfritt!   

Da vi har ordinære elever som bor på internatet, gjelder dette 

hele døgnet – hele uka!   

  

  

Alle våre elever hos fylkeskommunen får elevkort. Det tas derfor bilde av all første frammøtekveld.  

 

Innledning  

På Hvam vgs er agronomkurset for voksne basert på den nasjonale modellen for dette kurset. 

Samlingsbasert agronomutdanning for voksne med nettundervisning tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse 

(kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i forhold til allsidig landbruksproduksjon.  

Utdanningen inneholder fagområdene planteproduksjon, husdyr, økonomi, næringsutvikling, 

gårdsdrift, økologisk landbruk, skogbruk og traktor og maskin.  

Utdanningen er et tilbud til de som:  

• Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er 

aktuelle for å drive egen gard, arbeide som husdyravløser, 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   

 

Inntakskrav  

• Alder over 25 år   

• Skal en ha fagdokumentasjon ved fullført utdanning, må en ha dokumentert kompetanse i 

fellesfag tilsvarende 3-årig videregående skole. 5 års yrkeserfaring gir fritak fra kravet om 

http://www.hvam.vgs.no/
http://www.hvam.vgs.no/
https://viken.no/hvam-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/ordensreglement/
https://viken.no/hvam-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/ordensreglement/
https://viken.no/hvam-vgs/for-elever/skolehverdagen/elevkort-skolebevis/
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fellesfag, dersom søkeren er 25 år eller eldre (Forskrift til opplæringsloven § 1-13, siste ledd). 

Videre må en ha Vg1 naturbruk eller tilsvarende. De som ikke oppfyller kravene til inntak, 

men likevel ønsker fagdokumentasjon ved fullført utdanning blir realkompetansevurdert.   

• Skal en ha grunnleggende kunnskap, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt uten 

tanke på ei formell utdanning, er det ingen inntakskrav ut over at en må være fylt 25 år.  

Innhold  

Læreplan for utdanning innen naturbruk, programområdet landbruk og gartnernæring på Vg2-nivå og 

programområdet landbruk på Vg3-nivå, legges til grunn for opplæringa.   

Planen inneholder disse programfagene:  

Vg 2 - År 1:  

• Produksjon og tjenesteyting Vg2  

•  Forvaltning og drift Vg2  

• Programfag Vg2: Maskiner og teknologi i landbruket eller Økologisk landbruk  

 

Vg3 -År 2:  

• Plante- og husdyrproduksjon Vg3  

• Utmark og kulturlandskap Vg3  

• Gardsdrift Vg3  

• Programfag Vg3: Økonomi og driftsledelse.   

Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning  

Utdanningen går over to år. Elevene tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil 

undervisningen bli gjennomført fra august til juni måned, med eksamen om våren. Begge årene må 

være fullført og bestått for å få fagdokumentasjon.  

Undervisningen veksler mellom teori og praksis, der størstedelen av praksisen skjer det første 

skoleåret. I tillegg er det selvstudium, obligatorisk innlevering av oppgaver og prøver. Mellom 

samlingene får deltakerne mulighet til nettstøtta veiledning. Ved oppstart av utdanningen blir det 

opplæring i bruk av IKT.  

Oppgavene blir lagt ut på læringsplattformen teams, med frist for innlevering. Faglærer retter 

oppgavene og gir tilbakemelding/karakter. Oppgavene kan være både individuelle og i grupper.  

Dokumentasjon på tidligere landbrukspraksis er viktig når det gjelder realkompetansevurdering. 

Elevene blir realkompetansevurdert i progranfagene for VG1 Naturbruk og Yrkesfaglig fordypning 

(YFF) VG1 og VG2. På Hvam vgs er ikke "Yrkesfaglig fordypning (YFF)" tatt med i læreplanen for Vg2. 

Dette er i tråd med forslag fra den nasjonale modellen for voksenagronomen. Dokumentasjon på 

tidligere landbrukspraksis er viktig i forhold til YFF. Faget har et omfang på 168 timer. 

Alle elevene som blir tatt inn, må derfor igjennom en realkompetansevurdering i forhold til YFF. 

Denne blir gjennomført i løpet av første skoleåret. Det er ikke noen privatistmuligheter i dette faget. 

De elevene som ikke får godkjent realkompetansevurderingen, må skaffe seg nødvendig praksis selv. 

 



 

  5   

Kompetanse  

Full kompetanse (yrkeskompetanse som agronom): Fagdokumentasjon for fagutdanning innen 

landbruk blir oppnådd ved å fullføre studiet som vanlig elev. I tillegg må kompetanse i fellesfag 

tilsvarende læreplanen for studieretningen dokumenteres.   

I tillegg gjelder også fraværsgrense på 10%  regnet ut fra totalt timeantall i hvert fag.  

Dokumentert delkompetanse: Kompetansebevis gitt som dokumentasjon på fullførte programfag, 

med karakter 2 eller bedre.   

Generell studiekompetanse: Samlingsbasert agronomutdanning for voksne tar ikke sikte på å skaffe 

elevene generell studiekompetanse.  

Nødvendig sertifisering og sikkerhetsopplæring som ligger inne er:   

• Godkjenningskurs for bruk av motorsag  

• Helse, miljø og sikkerhetsopplæring (HMS)  

 

Fordeling av timer på programfag, over 2 år:  

Undervisningen foregår hver onsdag kveld og noen lørdager.  (Med forbehold om endringer. Det kan bli noen 
justeringer på timer) 
 

 Programfag: Timer på 

samling 

Stipulert 

hjemmearbei

d 

Totalt 

timetall   

Klasse 

1 

Vg2-

nivå 

 

Orientering/dataopplæring 4  12  16   

Produksjon og tjenesteyting  83 197 280 

Forvaltning og drift 40 147 197 

Valgfritt programfag- Maskiner og teknologi 

i landbruket eller Økologisk landbruk 

28 112 140 

Klasse 

2  

Vg3-

nivå  

Plante- og husdyrproduksjon  68 269 337 

Utmark og kulturlandskap  28 112 140 

Gårdsdrift  34 134 168 

Valgfritt programfag– 

Økonomi og driftsledelse 

28 112 140 

Sum timer 313 1095 1418 
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Ordinær undervisningstid og oppmøtested:  

På første kveld er det oppmøte i Tårnbygningen, Peisestua (inn hovedinngangen, til venstre og opp 

første del av trapp. Drei så skarpt til høyre og inn i peisestua).  

Ordinært klasserom er C202 i C-bygget på skolen om ikke annet blir oppgitt.   

Dag  Tid  Klasserom  

Onsdager (uke 35 – 19) 17:30 – 21.00 C202, C-bygget på skolen 

Lørdager ( ca. 2 pr. halvår) Kan variere avhengig av type 

praksis. Faglærer bestemmer 

nærmere. 

C202, evt. annet sted hvis det 

er gitt beskjed om det 

Torsdag til lørdag (en samling 

pr. halvår) 

Kan variere avhengig av type 

praksis. Faglærer bestemmer 

nærmere. 

C202, evt. annet sted hvis det 

er gitt beskjed om det 

 

Kort beskrivelse av innhold i Vg2 (år 1):  
 Programfagene:  

Produksjon og tjenesteyting 

Faget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og 

økologisk drift. Det omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter, 

samt bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr. Gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, 

helse-, miljø og sikkerhetstiltak samt kvalitets- og sikkerhetssystemer inngår også i faget. Lære å håndtere av 

fall etter gjeldene retningslinjer og vurdere gjenbruk m.m. Vurdere klima -og miljømessige konsekvenser ved 

ulike produksjonsmåter. 

Forvaltning og drift                                                                                                                          

Faget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og hvorledes næringsutøvelsen 

påvirker lokalsamfunnet. Vurdere ulike faser i bedriftsetablering og forretningsplan. Beskrive sentrale 

elementer for god økonomi- og driftsledelse. Tolke og bruke data og bruke de i ulike samhenger. Kunnskap om 

viktige nærings- og fagorganisasjoner i landbruket. Drøfte forholdet arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidslivet. 

Maskiner og teknologi i landbruket 

Faget skal bidra til å forvalte og bruke teknologi i landbruksproduksjoner. Faget skal bidra til at 

elevene lærer å bruke og vedlikeholde utstyr, maskiner og teknologi, og utvikle forståelse av hvordan 

dette påvirker økonomien i en landbruksbedrift. Faget skal også inspirere elevene til å fremme 

utvikling av en moderne og framtidsrettet landbruksnæring. Faget skal forberede elevene til et 

arbeidsliv og samfunn der det stilles krav til hvordan mat produseres. 

Økologisk landbruk   

Faget handler om jordkultur, planteproduksjon og husdyrhold basert på økologiske prinsipp. Faget 

skal utvikle forståelse av de miljø- og klimautfordringene samfunnet står overfor. Faget skal og bidra 

til å øke forståelsen av økologiske driftsformer og gi elevene kompetanse til å arbeide innenfor både 

økologisk og konvensjonell drift. 
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Evaluering Vg2:  

Elevene skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene. Alle skal opp til en tverrfaglig praktisk 

eksamen der felles programfag inngår. Eksamen utarbeides og sensureres lokalt.   

 

 

Standpunktvurdering 

Felles programområde  Programfag  Ordning  

Vg2 Landbruk og 

gartnernæring  

 

 

 

 

 

Produksjon 

og 

tjenesteyting  

Forvaltning 

og drift 

 

 

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av  programfagene.  

 Maskiner og 

teknologi i 

landbruket 

Økologisk 

landbfuk 

 

  
 Eksamen for elever  

Felles programområde  Programfag  Ordning  

Vg2 Landbruk og 

gartnernæring  
Produksjon og tjenesteyting  

Forvaltning og drift 

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk 

eksamen der de felles programfagene 

inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert 

lokalt.  Eksamen skal ha forberedelsesdel. 

  

Programfag *) 

Eleve kan trekkes ut til 

eksamen i ett av disse 

fagene 

Ordning 

Maskiner og teknologi 

i landbruket 

Økologisk landbruk 

 

Eleven kan trekkes ut til praktisk eksamen i dette valgfrie programfaget. 

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

Eleven kan trekkes ut til en muntlig eksamen i dette valgfrie programfaget 

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 

 

Kort beskrivelse av innhold i Vg3 (år 2):    

  

Plante- og husdyrproduksjon   

Faget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjoner med tilhørende teknologi og anlegg, 

jordkultur og miljø. Sikkerhet, kvalitet og krav til utførelse på riktig tidspunkt er en del av faget. 

Økonomiske forhold knytta til valg av teknologi i landbruksproduksjonen inngår i faget.  
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Utmark og kulturlandskap    

Faget omfatter produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med utgangspunkt i skogbruksplan, 

utmarksplan og andre plandokumenter. Prinsipper for forvaltning og bruk av naturressurser inngår 

også i faget. Andre sentrale tema er naturforvaltning, kulturlandskap og biologisk mangfold.    

Gårdsdrift    

Faget omfatter bærekraftig forvaltning av verdier, produksjonsapparat og naturressurser på en gård 

ut fra hensynet til økonomi, biologi, økologi, regelverk og etiske prinsipper. I dette inngår planlegging 

og drift av næringsvirksomhet og utvikling av forretningsplan.   

Økonomi og driftsledelse  

Faget skal bidra til å gi eleven en helhetlig forståelse for driften av en landbrukseiendom med vekt på 

planlegging, gjennomføring og økonomistyring. Faget skal øke kunnskapen om forhold som kan sikre 

effektiv og lønnsom produksjon på et gårdsbruk. Faget skal fremme forståelse for at  

landbruksproduksjoner må skje i et bærekraftig perspektiv der hensynet til planter og dyr, miljø og 

ulike interessegrupper er viktige rammebetingelser.  

Evaluering Vg3  
Standpunktvurdering  

Felles programområde  Programfag  Ordning  

Vg3 Landbruk  

  

Plante- og 

husdyrproduksjon  
Utmark og kulturlandskap   
Gardsdrift   

  

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert 

av fagene. 

    Økonomi og driftsledelse  

 

  

  

Eksamen   

Felles programområde  Programfag  Ordning  

Vg3 Landbruk  

  

Plante- og 

husdyrproduksjon  
Utmark og kulturlandskap  
Gardsdrift   

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk 

eksamen der de felles programfagene 

inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert 

lokalt.   

  

Programfag *)  
Eleven kan trekkes ut til 

eksamen i dette faget 

Ordning  

  

 
Økonomi og driftsledelse 

 

 

 
Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen i dette valgfrie programfaget.  
Eksamenen blir utarbeidet og sensurert lokalt.   
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