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1. PRAKTISK INFORMASJON
Det blir oppstart med 1. samling fredag 27.august 2021.
Undervisningen foregår på Kalnes vgs sine naturskjønne omgivelser i Sarpsborg kommune.

Administrative og praktiske spørsmål om kurset kan rettes til
• Ass. rektor Tommy A. Eriksen; tlf. 90077577, e-post; tommyer@viken.no
• Kontaktlærer/koordinator Petter Hermansen tlf. 95042839, e-post oskarh@viken.no

IInformasjonskanaler/læringsplattform
• Læringsplattformen som vil bli brukt er Teams. Du vil få brukernavn og tilganger ved                                                                                                         
   oppstart på utdanningen. Samtidig som Outlook er en viktig kommunikasjonskanal.

2. DERSOM DU SLUTTER ELLER ENDRER ADRESSE
Hvis du allikevel ikke starter på opplæringen etter at du har fått beskjed om opptak, må du 
gi skriftlig beskjed til Kalnes vgs snarest mulig. Dette for at andre kan få tilbud om plassen 
din.
Du sDu skal også gi skriftlig beskjed dersom du slutter på ett eller flere fag i løpet av skoleåret. 
Muntlige henvendelser godtas ikke.
Hvis du endrer adresse eller telefonnummer må endringene sendes skolen snarest.

3. KOSTANDER FOR OPPLÆRINGEN
Kalnes vgs får støtte gjennom «Nasjonal modell for voksenagronomopplæring». Dette med-
fører at undervisningen i hovedkurset er gratis.
Lærebøker og pc kan lånes gratis av skolen. Du må selv dekke reise
Det må påregnes noen utgifter til matservering, eventuelle ekstrakurs m.m. 

4. FRAMMØTE TIL UNDERVISNINGEN
Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med standpunktkarakterer på bakgrunn 
av prøver og innleveringsoppgaver. Fraværsreglene for videregående skole gjelder ikke for 
dette kurstilbudet, men det må være tilstrekkelig grunnlag for å gi standpunktkarakter i de 
enkelte fag. Samlingsbasert undervisning har stor verdi for elevene, og man bør tilstrebe å 
delta på flest mulig av kursdagene.

NB: Den enNB: Den enkelte elev har kun 1 mulighet til å ta opp igjen prøver man har gått glip av på 
grunn av sykdom e.l. Dato fastsettes av faglærer. Dårlig resultat på en tidligere prøve gir ikke 
rett til å gjennomføre på nytt.

Vi ønsker deg velkommen som 
voksenelev ved Kalnes vgs!
Denne studiehåndboken er ment som informasjon for 
deg som ønsker å ta vokseagronomkurset her på 
Kalnes vgs. Informasjonen skal være til hjelp for at du 
kan gjennomføre studiene på en best mulig måte.



5. FERIE/SYKDOM/ANNET LANGVARIG FRAVÆR
Dersom du vet at du vil få et langvarig avbrekk fra undervisning må du ta kontakt med oss 
om dette. Du bør/må da få status som privatist. Dette betyr at du må melde deg opp til ek-
samen som privatist (egne regler). OBS: Her er det også egne tidsfrister.

6. JUKS OG PLAGIAT
Ved juks eller forsøk på juks på en prøve/vurdering kan du bli bortvist fra samlingen 
prøven/vurderingen inngår i. Du vil da også få karakteren 1 på gjeldende prøve/vurdering. 
Du vil ikke få anledning til å ta ny prøve/vurdering.
Dette kan medføre at du mister deltakerstatusen din og må melde deg opp som privatist i 
faget/fagene.
InnlInnleveringer/oppgaver med avskrift, eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdoku-
ment o.l. uten kildehenvisning, anser vi som plagiat og det gir ikke grunnlag for karakter for 
gjeldende oppgave. Altså ingen karakter, IV (ikke vurdert) settes på den aktuelle oppgaven.

7. BØKER 
Har du deltakerstats kan du fra høsten 2021 låne bøker til alle fag på Kalnes vgs. Når du 
låner bøker og signerer låneavtale, godtar du følgende:
• Bøkene du låner, er i hele låneperioden Kalnes vgs sin eiendom
• Lånte bøker skal være innlevert senest etter eksamen. Dersom bøkene ikke er innlevert 
innen satt frist blir de fakturert låntaker til full pris.
• Låntaker forplikter seg til å returnere bøkene ubeskadiget og uten noen form for notater, 
understrekelser, etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

8. IKT/FILFORMATER PÅ INNLEVERINGER
De fleDe fleste innleveringer/oppgaver vil kreve at du behersker Office 365/Teams eller lignende. 
Vennligst gi beskjed dersom du har behov for opplæring i bruk av data på mer grunnleggen-
de nivå. 



9.  DINE LÆRERE
Faglærere vil være tilgjengelige for veiledning på Teams/Outlook eller telefon. Den enkelte 
faglærer gir informasjon om når han/hun er lettest tilgjengelig. Mobilnumrene skal kun 
brukes dersom du har noe svært viktig å formidle og da som regel i kontortiden 08.00 – 
15.00, mandag til fredag.

10.  STIPEND OG LÅN
VVoksenagronomkurset er godkjent som grunnlag for stipend/studielån gjennom Lånekassen. 
For å registrere søknad i Lånekassen må du bruke MinID eller BankID. Hjelp og veiledning 
kan du få hos Wenche N. Olsen i administrasjonen på Kalnes vgs. Tlf. 69136000

11.  STUDIETIPS
Som voksen har du med deg en modenhet og erfaring som kan brukes positivt til læring. Vår 
erfaring er at voksne lykkes svært godt i sine studier – dersom de tar oppgaven alvorlig.
Prøv å gjøre studiet interessant og matnyttig
•• Strukturer tiden din godt. Sett av faste dager du skal studere på. Gjør gjerne avtaler med 
andre slik at forpliktelsen blir sterkere.
• Bruk ulike læringsmetoder, les diskuter, se film, finn fagstoff på nett, praktiser etc.
• Finn en medelev som har samme ambisjonsnivå som deg selv
• Finn lærebøker/ressurser som passer deg best
• Ikke vær redd for å spørre lærere og medelever
TTa tak i det du ikke vet og prøv å finne svar. Vær glad for å finne områder du ikke kan. Når du 
leter etter svar er det mye lettere å beholde konsentrasjonen og arbeide målrettet.
Samarbeid med andre i samme situasjon. Husk at den beste læring er at DU bidrar med DIN 
kunnskap til andre.
Fortell andre om dine studier
Rydd plass i privatlivet og få aksept for å bruke den tiden som trengs. Om barn/ektefelle an-
erkjenner og hjelper deg vil arbeidet med studiene bli mye lettere.

12. FAG OG INNHOLD
Læreplan for utdanning innen naturbruk legges til grunn for opplæringa. 
Det vil si programområde landbruk og gartnernæring på Vg2-nivå og programområdet land-
bruk på Vg3-nivå. 
Som programfag til valg på VG3-nivå får du Økologi 1 og Økonomi og driftsledelse. 
Ønsker du andre programfag til valg, må du gjøre det som privatist. 

Undervisningen er komprimert og forutsetter stor egeninnsats i form av oppgaveløsning og 
selvstudium. 



13.  TILLEGGSKURS
Ved interesse kan det bli gitt tilbud om ytterligere kompetansegivende kurs som f.eks. mo-
torsagkurs, plantevernsertifikat, varme arbeider m. fl. mot betaling.

14. EKSAMEN OG VITNEMÅL
For å kunne gå opp til eksamen må du ha levert nok innleveringer/hatt tilstrekkelig med 
vurderinger til at faglærerne har kunnet sette en standpunktkarakter på deg. Alle elevene 
skal opp til tverrfaglig eksamen Vg2 der fagene Produksjon og tjenesteyting, samt 
Forvaltning og drift inngår.
Alle elevene skal opp i tverrfaglig eksamen på Vg3 der fagene Plante- og husdyrproduksjon, 
Utmark og kulturlandskap samt Gårdsdrift inngår.
I tilleI tillegg skal elevene opp til eksamen i ett av fagene Økologisk landbruk1 eller Økonomi og 
driftsledelse
Fullført opplæring og beståtte eksamener gir rett til yrkestittelen agronom.
Du vil få tildelt vitnemål fra Kalnes vgs.

26.01.21
Tommy A. Eriksen
Ass. rektor

Undervisningen gjennomføres i tre perioder:


