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VÅR VISJON: FRAMTIDSRETTET UTDANNING I ET GRØNT MILJØ

VI TILBYR:

• Fordypning etter interesse.
• Generell og realfaglig studiekompetanse.
• Praktisk opplæring i små grupper.
• Et trygt og inkluderende miljø.

• Oppdatert utstyrsnivå.
• Samarbeid med lokalt arbeidsliv.
• Deltagelse i offensiv utvikling av grønne tjenester.
• En skole med fokus på kvalitet.

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE ER ET SERTIFISERT MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning for offentlige og private bedrifter, og sertifiseringen
gjøres av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som miljøfyrtårn rapporterer vi årlig inn statistikk over energifor-
bruk, avfallshåndtering, fravær, transport, og innkjøp. Vi forplikter oss også til å utarbeide rutiner
for disse områdene, og til å arbeide for å årlig forbedre våre miljøprestasjoner.
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Derfor skal du velge Hvam videregående skole

HVAM ER EN SKOLE MED LANGE TRADISJONER innen land-
bruk, men er i dag en moderne videregående skole. Medier 
og kommunikasjon har topp utstyr, og idrettsfag har tilgang 
til en av landets flotteste idrettshaller. Store utearealer gir 
gode muligheter for ulike idretter, og inspirasjon til foto og 
film. Hvam skal være en foregangsskole innen naturbruk, 
og det investeres for tiden mye i maskiner og utstyr. Nye 
læreplaner fra 2020 som har fokus på blant annet bærekraftig 
utvikling, passer godt inn i skolens profil. Hvam er 
sertifisert Miljøfyrtårn, og knyttet til NMBU som 
universitetsskole, med fokus på utdanning for bærekraftig 
utvikling.

Skolen har 450 elever, hvorav nesten 100 bor på skolens inter-
nat. Dette er med på å skape et svært godt miljø blant elevene. 
Med 130 ansatte er det mange lærere og andre ansatte som 
bryr seg om elevene, og deres læring og utvikling.

HAR DU LYST TIL Å BLI BEDRE KJENT MED OSS før du 
gjør ditt valg, ta kontakt for et besøk, eller en 
hospiteringsdag.

Håper å se deg til høsten!

Vennlig hilsen
Per Corneliussen, rektor
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HVAM ER EN SKOLE MED LANGE TRADISJONER innen 
land-bruk, men er i dag en moderne videregående 
skole. Medier og kommunikasjon har topp utstyr, 
og idrettsfag har tilgang til en av landets flotteste 
idrettshaller. Store utearealer gir gode muligheter 
for ulike idretter, og inspirasjon til foto og film. Hvam 
skal være en foregangsskole innen naturbruk, og det 
investeres for tiden mye i maskiner og utstyr. Nye 
læreplaner fra 2020 som har fokus på blant annet 
bærekraftig utvikling, passer godt inn i skolens profil. 
Hvam er sertifisert Miljøfyrtårn, og knyttet til NMBU 
som universitetsskole, med fokus på utdanning for 
bærekraftig utvikling.

Skolen har 450 elever, hvorav nesten 100 bor på sko-
lens inter-nat. Dette er med på å skape et svært godt 
miljø blant elevene. Med 130 ansatte er det mange 
lærere og andre ansatte som bryr seg om elevene, og 
deres læring og utvikling.

HAR DU LYST TIL Å BLI BEDRE KJENT MED OSS før du 
gjør ditt valg, ta kontakt for et besøk, eller en hospi-
teringsdag.  

Håper å se deg til høsten!

Vennlig hilsen
Per Corneliussen, rektor

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning for offentlige og private bedrifter, og 
sertifiseringen gjøres av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Som miljøfyrtårn rapporterer vi årlig 
inn statistikk over energifor-bruk, avfallshåndtering, fravær, transport, og innkjøp. 
Vi forplikter oss også til å utarbeide rutiner for disse områdene, og til å arbeide for å 
forbedre våre miljøprestasjon hvert år.



Takk til Eve Maier og Herman Kværnsstuen Hanken fra Vg3 Medier og
kommunikasjon, som har tatt de fleste av bildene til brosjyren.
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IDRETTSFAG PÅ HVAM

DYREFAG PÅ HVAM

MEDIER OG KOMMUNIKASJON PÅ HVAM

HVA MENER ELEVENE OM HVAM:
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«Det å gå idrettsfag på Hvam er helt fantastisk. Vi drar på mange fine turer, 
som gjør at vi får et supert samhold i klassen. Lærerne på Hvam gjør skole-
dagen enda bedre, de er så snille og engasjerte så man føler seg ivaretatt. På 
idrett har vi varierte dager, skolen har tilgang på fasiliteter som Nes Arena, 
og Hvam golfbane. Dette gir oss muligheten til å prøve masse nye morsomme 
aktiviteter. På Hvam er det så mange forskjellige mennesketyper, man finner 

alltid noen å snakke med, også utenfor din linje.»

SYNNE HESTVIK, 1IDA
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«Det jeg liker med Hvam er friheten vi får til å vise oss frm på forskjellige 
måter gjennom alle de ulike linjene. Miljøet til skolen er fantastisk, og det er 
ikke vanskelig å finne noen å snakke med; selv utenfor din egen linje. I tillegg 

til flotte elever, har vi lærere som alltid er på plass til å hjelpe oss med  
det vi trenger hjelp med.»

ELISE MICHELLE TURKALJ, 2MKA

«Det beste med Hvam er folkene og at det er så mange forskjellige menneske-
typer her så man kan være helt seg selv. Når man kommer kjørende til skolen 
blir man bare glad siden det er så fint her. Lærene her er så gode og snille og 

man føler seg ivaretatt. På hestelinja får vi trene masse variert og vi får lært 
masse om hesten og dyrehold.»

SIGNE HOEL EVENSEN, 2NAD

Takk til Eve Maier, Herman Kværnsstuen Hanken (tidligere MK elever) , Eirik 
Seipæjærvi og Silje Abrahamsrud  fra Vg2 Medier og kommunikasjon, som 
har tatt de fleste av bildene til brosjyren.
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BREDDEIDRETT
TOPPIDRETT

DU FØLGER DINE INTERESSER, enten du er indivi-
duell 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 kunstgress-
flater. 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! Du får stor valgfrihet, og ender 
uansett opp med studiekompetanse. I tillegg har 
du 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!»

STUDIEFORBEREDENDE

IDRETTSFAG
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«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.»

MEDIER OG
KOMMUNIKASJON

DU FÅR JOBBE MED EGNE PROSJEKTER,
løse faglige utfordringer, og utvikle din evne til 
kritisk tenkning, refleksjon og formidling, som er 
viktige 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. 
Presidentvalget 2020 viser at kritisk tenking 
er viktigere enn noen gang

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. De flotte omgivelsene 
på Hvam gir deg uante muligheter for dine 
medieproduksjoner. 

STUDIEFORBEREDENDE

MEDIER OG
KOMMUNIKASJON

Brosjyre_Hvam_2019.indd   8Brosjyre_Hvam_2019.indd   8 12.11.2019   21:1712.11.2019   21:17
Brosjyre_Hvam_21/22.indd   9Brosjyre_Hvam_21/22.indd   9 09.11.2020   07:4109.11.2020   07:41

«I studiene mine merker jeg at jeg har tatt med meg mye 
fra MK; blant annet bevisstheten om at all kommunikasjon 

har en avsender, et budskap og en mottaker. Jeg føler 
generelt at media har gitt meg en større forståelse av 

verden, og hva min rolle i den kan være. Velg MK 
for å få et mer helhetlig verdensbilde!»

Camilla D Wang, 20 år, studerer sosialt arbeid. 

DU FÅR JOBBE MED EGNE PROSJEKTER, løse 
faglige utfordringer, og utvikle din evne til kritisk 
tenkning, refleksjon og formidling, som er viktige 
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. Globale utfordringer og 
angrep på ytringsfriheten viser at kritisk tenkning 
er viktigere enn noen gang.

VI ER GODE PÅ Å VEILEDE ELEVENE VÅRE gjennom 
kreative prosesser, utfordre dem, og gi dem 

individuell oppfølging i alle programfag. Vår allsi-
dighet 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. De flotte 
omgivelsene på Hvam gir deg uante muligheter 
for dine medieproduksjoner.

«Medier og kommunikasjon på Hvam vgs ga meg et 
bredt og solid grunnlag for å bygge ut mediekompe-

tansen. Skal man ta utdanning videre innen media etter 
videregående er MK på Hvam et godt startpunkt»

Farhan Mahmood (20), 
studerer flerkamerateknikk på TV-skolen.



NATURBRUK MED ENERGI OG MILJØFAG

NATURBRUK

STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG
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DU FÅR EN FRAMTIDSRETTET UTDANNING i et sterkt voksende fagfelt 
med mange spennende jobb- og studiemuligheter. Realfagene kvalifi- 
serer for studier som medisin, sivilingeniør, sivilarkitekt, sivilagronom 
og andre studier med realfagskrav.

VI ER GODE PÅ Å SETTE TEORI UT I PRAKSIS. Hvam er et gårdsbruk som 
gir stort rom for variert undervisning. Halve skoleuken er praksisbasert 
og du får jobbe med bl.a. energi- og miljøspørsmål, som:
• Hvilken energibærer vil møte krav til fremtidens fossilfrie landbruk?
• Kan matproduksjon bli klimasmart? 
• Hvordan kan vi bedre ta vare på vårt biologiske mangfold?
• Hvordan kan ny teknologi brukes i framtidenes landbruk?

DU FÅR EN VARIERT SKOLEHVERDAG. På Hvam finnes flere verksteder av 
ulike slag i tillegg til natur- og landbruksområder som brukes i spen-
nende undervisningsopplegg. Du vil blant annet få opplæring i traktor-
kjøring, bruk av motorsag og lage din egen biodiesel.  I samarbeid med 
institusjoner og bedrifter innenfor fagfeltet drar vi ut på ekskursjoner og 
har praksisutplassering. 

FOR Å GÅ ENERGI- OG MILJØFAG PÅ HVAM må du søke Vg1 naturbruk med energi- og miljøfag.

VG1 VG2 VG3

FELLESFAG Engelsk • Kroppsøving • Matematikk 1T 
• Naturfag  

Kroppsøving • Norsk • Samfunnskunnskap 
• Matematikk R1 

Norsk • Historie • Naturforvaltning 
• Kroppsøving 

PROGRAMFAG Naturbasert næringsaktivitet • Naturba-
sert produksjon og tjenesteyting

Biologi 1/ Kjemi 1 *• Produksjon og 
tjenesteyting • Forvaltning og drift

Matematikk R2/ Feltarbeid • Biologi 2/ 
Kjemi 2 • Fysikk 1/ Friluftsliv  *

*valg mellom kjemi 1 og biologi 1 *valg mellom Matematikk 2 og feltarbeid, 
biologi 2 og kjemi 2,  fysikk 1 og friluftsliv

– Liker du realfag og trenger spesiell 
studiekompetanse for å nå dine mål? 

– Er du opptatt av klima- og miljø-
spørsmål?

– Vil du lære om hvordan naturen 
henger sammen?

DA ER NATURBRUK MED ENERGI OG MILJØFAG 
NOE FOR DEG!

Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring
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NATURBRUK MED ENERGI
OG MILJØFAG

NATURBRUK

«Muligheten for å få spesiell studiekompetanse 
i kombinasjon med mye spennende praksis 

gjorde at jeg søkte meg til Hvam vgs.»

DU FÅR EN FRAMTIDSRETTET UTDANNING i et
sterkt voksende fagfelt med mange spennende
jobb- og studiemuligheter. Realfagene kvalifiserer
for studier som medisin, sivilingeniør, sivilarkitekt,
sivilagronom og andre studier med realfagskrav.

VI ER GODE PÅ Å SETTE TEORIEN UT I PRAKSIS.
Halve skoleuken er praksisbasert og du får jobbe
med bl.a. energi- og miljøspørsmål, bærekraftig
utvikling og teknologi, friluftsliv og forvaltning av 
naturressurser på ordentlig. 

DU FÅR EN VARIERT SKOLEHVERDAG. På Hvam
fins flere verksteder av ulike slag i tillegg til natur-
og landbruksområder som brukes i spennende
undervisningsopplegg. I samarbeid med institu-
sjoner og bedrifter innenfor fagfeltet drar vi ut på
ekskursjoner og har praksisutplassering. 

FOR Å GÅ ENERGI- OG MILJØFAG PÅ HVAM må
du søke Vg1 naturbruk med energi- og miljøfag. 

– Er du opptatt av klima- og miljøspørsmål?

– Trenger du studiekompetanse med realfag for å nå dine mål?

– Vil du få med deg verdifull forståelse for sammenhenger i naturen på veien?

Da er naturbruk med energi og miljøfag noe for deg!

STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG
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«Muligheten for å få spesiell studie-
kompetanse i kombinasjon med mye 
spennende praksis gjorde at jeg søkte 
meg til Hvam vgs.»
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NATURBRUK MED DYREKUNNSKAP

NATURBRUK

STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG
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DU FÅR EN SPENNENDE VEI TIL HØYERE UTDANNING med fokus 
på realfag og variert undervisning med både produksjonsdyr og 
sports- og familiedyr. Realfagene kvalifiserer for studier som ve-
terinær, dyrevitenskap, medisin, dyrepleier, sivilingeniør 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 prak-
sisopplæringen jobber vi i små grupper, og har tett kontakt med 
dyrene. 

HVAM HAR ET UNIKT GÅRDSANLEGG med muligheter for spennen-
de undervisning i produksjonsdyravdelinger som fjøs, grisehus og 
genbank for fjørfe, i tillegg til stall og treningsområder for hund. 

FOR Å GÅ DYREKUNNSKAP PÅ HVAM må du søke Vg 1 naturbruk med dyrekunnskap.

VG1 VG2 VG3

FELLESFAG • Engelsk • Kroppsøving •   Matematikk 1T 
• Naturfag  

• Kroppsøving • Norsk • Samfunnskunn-
skap • Matematikk R1 

• Norsk • Historie • Naturforvaltning • 
Kroppsøving 

PROGRAMFAG • Naturbasert næringsaktivitet • Naturba-
sert produksjon og tjenesteyting

• Biologi 1/ Kjemi 1 * • Produksjon og 
tjenesteyting • Forvaltning og drift

• Matematikk R2/ Feltarbeid • Biologi 2/ 
Kjemi 2 • Fysikk 1/ Friluftsliv*

* valg mellom kjemi 1 og biologi 1 *valg mellom matematikk R2 og 
feltarbeid, biologi 2 og kjemi 2 ,  fysikk 1 
og friluftsliv

– Liker du realfag og trenger studie-
kompetanse for å nå dine mål?

- Er du opptatt av dyr og dyrevelferd?

– Vil du få med deg verdifull erfaring med å 
håndtere store og små dyr?

DA ER NATURBRUK MED DYREKUNNSKAP NOE FOR DEG!

Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring
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NATURBRUK MED DYREKUNNSKAP

DU FÅR EN SPENNENDE VEI TIL HØYERE UTDAN-
NING med fokus på realfag og variert undervisning
med ulike dyreslag. Realfagene kvalifiserer for
studier som veterinær, dyrevitenskap, medisin,
dyrepleier, sivilingeniør 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. 

FOR Å GÅ DYREKUNNSKAP PÅ HVAM må du søke 
Vg 1 naturbruk med dyrekunnskap.

NATURBRUK

«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.»

– Er du opptatt av dyr og dyrevelferd?

– Trenger du studiekompetanse med realfag for å nå dine mål?

– Vil du få med deg verdifull erfaring med å håndtere dyr i mange situasjoner?

Da er naturbruk med dyrekunnskap noe for deg!

STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG
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«Jeg ønsket meg studiekompetanse og realfags-
poeng, men hadde ikke lyst på fremmedspråk, pluss 
at jeg ville jobbe med dyr. Og så er det søte kuer her».
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FORDYPNING HEST

DU FÅR ET SOLID HESTEFAGLIG GRUNNLAG gjen-
nom 2 år før du kan gå videre som lærling i bedrift 
for å ta fagbrev. Du kan også velge generell studie-
kompetanse på Vg 3.

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.

FOR Å GÅ HESTEFAG PÅ HVAM må du søke Vg 1 
naturbruk. Du velger fordypning hest ved skole-
start. 

NATURBRUK

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

– Er du interessert i hest og hestehold?

– Vil du kombinere utdanning med interessen for hest?

– Trives du med å lære ved å gjøre ting praktisk?

Da er naturbruk og hestefag noe for deg! 
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Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring
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FORDYPNING HEST

DU FÅR ET SOLID HESTEFAGLIG GRUNNLAG gjen-
nom 2 år før du kan gå videre som lærling i bedrift
for å ta fagbrev. Du kan også velge generell studie-
kompetanse på Vg 3.

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.

FOR Å GÅ HESTEFAG PÅ HVAM må du søke Vg 1
naturbruk. Du velger fordypning hest ved skole-
start. 

NATURBRUK

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

– Er du interessert i hest og hestehold? 

– Vil du kombinere utdanning med interessen for hest?

– Trives du med å lære ved å gjøre ting praktisk?

Da er naturbruk og hestefag noe for deg! 
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FORDYPNING ANLEGGSGARTNER

DU FÅR ET SOLID ANLEGGSGARTNERFAGLIG 
GRUNNLAG gjennom 2 år før du kan gå videre som 
lærling. Anleggsgartnerbransjen trenger mange 
motiverte lærlinger med interesse for faget. Du 
kan også velge generell studiekompetanse på Vg 3.

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.

FOR Å GÅ ANLEGGSGARTNER PÅ HVAM må du 
søke Vg 1 naturbruk. Du velger fordypning an-
leggsgartner ved skolestart.

NATURBRUK

«Praksis i anleggsgartnerfirmaer gir innblikk 
i hva faget handler om, og gode kontakter når 

jeg skal søke jobb senere!»

– Trives du med praktisk jobbing utendørs?

– Er du interessert i maskiner og redskaper?

– Ønsker du garantert lærlingeplass?

Da er naturbruk og anleggsgartnerfaget på Hvam noe for deg! 
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FORDYPNING ANLEGGSGARTNER

DU FÅR ET SOLID ANLEGGSGARTNERFAGLIG
GRUNNLAG gjennom 2 år før du kan gå videre som
lærling. Anleggsgartnerbransjen trenger mange
motiverte lærlinger med interesse for faget. Du
kan også velge generell studiekompetanse på Vg 3.

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.

FOR Å GÅ ANLEGGSGARTNER PÅ HVAM må du
søke Vg 1 naturbruk. Du velger fordypning an-
leggsgartner ved skolestart.

NATURBRUK

«Praksis i anleggsgartnerfirmaer gir innblikk 
i hva faget handler om, og gode kontakter når 

jeg skal søke jobb senere!»

– Trives du med praktisk jobbing utendørs?

– Er du interessert i maskiner og redskaper?

– Ønsker du garantert lærlingeplass?

Da er naturbruk og anleggsgartnerfaget på Hvam noe for deg! 
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Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring
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FORDYPNING DYREFAG

NATURBRUK

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

Da er naturbruk og dyrefag noe for deg!
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– Er du interessert i dyr og dyrevelferd?
– Vil du kombinere utdanning med interessen for dyr?
– Trives du med å lære ved å gjøre ting praktisk?
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FORDYPNING DYREFAG

DU FÅR EN ALLSIDIG DYREFAGLIG OPPLÆRING 
i mange ulike dyreslag.Du kan gå videre som 
lærling i bedrift for å ta fagbrev. Du kan også 
velge generell studiekompetanse på VG3.

DU FÅR DELTA I DET DAGLIGE ARBEIDET 
med dyrene og lærer hvordan vi legger til rette 
for god dyrevelferd. Du lærer om fôring, stell og 
håndtering av mange dyreslag.

VI ER GODE PÅ Å SKAPE MOTIVERENDE SKOLE- 
DAGER. 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 både 
produksjonsdyr og sports- og familiedyr.

FOR Å GÅ DYREFAG PÅ HVAM, må du søke Vg1 
naturbruk. Du velger fordypning dyrefag ved 
skolestart. 

NATURBRUK

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

Da er naturbruk og dyrefag noe for deg!
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Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring

DU FÅR EN ALLSIDIG DYREFAGLIG OPPLÆRING i 
mange ulike dyreslag. Du kan gå videre som lær-
ling i bedrift for å ta fagbrev. Du kan også velge 
generell studiekompetanse på Vg3.

DU FÅR DELTA I DET DAGLIGE ARBEIDET med 
dyrene og lærer hvordan vi legger til rette for god 
dyrevelferd. Du lærer om fôring, stell og håndte-
ring av mange dyreslag.

VI ER GODE PÅ Å SKAPE MOTIVERENDE SKOLE- 
DAGER. 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 både 
produksjonsdyr og sports- og familiedyr.

FOR Å GÅ DYREFAG PÅ HVAM, må du søke Vg1 
naturbruk. Du velger fordypning dyrefag ved 
skolestart.
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FORDYPNING ALLSIDIG 
LANDBRUK

NATURBRUK

«Jeg er heldig som får utdanne meg til 
verdens viktigste yrke. Matproduksjon går 

aldri av mote.»

– Trives du ute i praktisk og variert arbeid med planter og dyr?

– Er du opptatt av landbruk og matproduksjon?

– Ønsker du en variert skoleuke?

Da er naturbruk og allsidig landbruk noe for deg! 
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Du får en allsidig opplæring i flere landbruks-
produksjoner. Du kan velge Vg3 landbruk og 
bli agronom, du kan velge generell studiekom-
petanse på Vg3 eller du kan velge å gå ut som 
lærling i bedrift for å ta fagbrev som gartner. 

DU LÆRER OM LANDBRUK PÅ ET STORT GÅRDS- 
BRUK med totalt 5000 dekar, fordelt på inn-
mark, skog og beiteområder. Gårdsdriften på 
Hvam vgs er variert med mange ulike produk-
sjoner innen jordbruk, gartneri, 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 trak-
torførerkort. Du lærer å bruke, vedlikeholde og 
reparere ulike typer redskaper og maskiner.

FOR Å GÅ ALLSIDIG LANDBRUK PÅ HVAM må 
du søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning 
allsidig landbruk ved skolestart.
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FORDYPNING ALLSIDIG
LANDBRUK

DU FÅR EN ALLSIDIG OPPLÆRING i flere land-
bruksproduksjoner. Du kan bli agronom eller få 
generell studiekompetanse.

DU LÆRER OM LANDBRUK PÅ ET STORT GÅRDS-
BRUK med totalt 5000 dekar, fordelt på inn-
mark, skog og beiteområder. Gårdsdriften på 
Hvam vgs er variert med mange ulike produk-
sjoner 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 trak-
torførerkort. Du lærer å bruke, vedlikeholde og
reparere ulike typer redskaper og maskiner.

FOR Å GÅ ALLSIDIG LANDBRUK PÅ HVAM må du
søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning allsidig
landbruk ved skolestart.

NATURBRUK

«Jeg er heldig som får utdanne meg til 
verdens viktigste yrke. Matproduksjon går 

aldri av mote.»

– Trives du ute i praktisk og variert arbeid med planter og dyr?

– Er du opptatt av landbruk og matproduksjon?

– Ønsker du en variert skoleuke?

Da er naturbruk og allsidig landbruk noe for deg! 
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Skann meg,  
og klikk menypunktet  
"Oppbyggning og  
gjennomføring
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TILRETTELAGT OPPLÆRING

NATURBRUK

«Hvam er verdens beste skole!»
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TILRETTELAGT OPPLÆRING

NATURBRUK

«Hvam er verdens beste skole!»
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VI TILBYR 3-ÅRIG TILRETTELAGT OPPLÆRING 
innenfor utdanningsprogrammet 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 natu-rens 
produkter, og har ungdomsbedrift. Her kan du 
oppnå grunnkompetanse og sikte på tilrettelagt 
arbeid eller en videre opplærings-kontrakt som 
lærekandidat.

ARBEIDSOPPGAVENE FØLGER ÅRSTIDENE, og det 
meste av undervisningen legges opp som praksis. 

FORSTERKET Vg1-TILBUD har opplæring på jordet, 
i verksteder, stall, husdyravdelingen, gartneri, 
meieri og skogen. Her kan du enten jobbe mot 
grunnkompetanse, delkompetanse eller sikte på 
å fullføre Vg1 og videre muligheter for Vg2 og full 
yrkeskompetanse. Vi tilpasser oss dine mål.
Ved behov for tilrettelagt opplæring, ta kontakt 
med skolen for å høre mer om  tilbudene våre!



INTERNATET
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AVSENDER
HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE
HVAMSALLÉEN 30 
2165 HVAM
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BOR DU LANGT UNNA SKOLEN, kan du søke 
om å få bo på internatet. Du søker når du har 
fått bekreftet skoleplass. Søknadsskjema og 
mer informasjon finner du på skolens hjemme-
side. Bostipend søker du hos Lånekassen. 
Bostipendet dekker nesten 100 % av utgiftene 
til kost og losji! 

DU HAR TILGANG PÅ VENNER (nesten) hele 
døgnet. Internatvakt er alltid tilgjengelig. Du 
kan bruke gymsal og treningsrom hver kveld, 
og vi organiserer aktiviteter som turer til bade-
land, klatresenter og alpinanlegg.

«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!»


