
FAGSKOLEUTDANNING

Planteproduksjon og driftsledelse

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole fagskole-
utdanning som deltidsstudium over to år finansiert av Akershus fylkeskommune

Målgruppen er blant annet agronomer, fagarbeidere  
og sjølstendig næringsdrivende i landbruket



PLANTEPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole fagskole-
utdanningen Planteproduksjon og driftsledelse som deltidsstudium over to år.

Opptakskrav: Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske, fangst,  
 akvakultur og reindrift), evt. tilsvarende realkompetanse.

Omfang: Deltidsutdanning over 2 år. Organisert med 9 samlinger pr år (7 samlinger à 2 dager  
 og 2 samlinger à 3 dager). Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i IKT  
 og studieteknikk. Noe nettbasert undervisning kommer i tillegg.

Økonomi: Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene har en egenandel  
 som dekker lærerbøker, bo- og reiseutgifter, ekskursjoner mm.   

Søknad: Elektronisk søknad til www.vigo.no. Frist 15.04. Søknad etter fristen sendes direkte til 
Hvam videregående skole, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam.  Dokumentasjon på praksis 
sendes direkte til Hvam vgs. Se skolen hjemmeside for nærmere informasjon:  
www.hvam.vgs.no, eller ta kontakt pr telefon 63912100.

Tittel: Etter fullført studium oppnår man tittelen “Agrotekniker planteproduksjon og driftsledelse”

Bakgrunn
Landbruket står overfor store utfordring-
er i årene framover med økt etterspør-
sel etter mat, usikker klimatisk utvikling 
og økte krav til  effektivisering innenfor  
bærekraftige rammer. 
Det er derfor avgjørende for  matnas-
jonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne 
og beholde  dyktige fagfolk som ser de 
gode løsningene basert på et  bærekraft-
ig og landbruksfaglig fundament. God 
kunnskap i agronomi  og driftsledelse er 
derfor avgjørende både for bonden og 
rådgivere i næringa.

St.meld nr 9 (2011-2012) «Velkommen til bords»  har som målsetting å øke norsk matproduksjon og 
produktivitet. Dette vil sette store krav til kompetanse innen agronomi og driftsledelse.  Det settes 
større krav til matkvalitet, samtidig som produksjonen skal øke med 20% innenfor miljømessige krav og 
endrede klimabetingelser. Den kunnskapsbaserte bioøkonomien vil sette store krav til matprodusen-
tene, og en framtidsretta primærnæring forutsetter at matprodusenten sikres tilgang til oppdatert og 
praktisk anvendbar kunnskap.

Hva er fagskole?
Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opp-
læring. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på relevant studieprogram 
i videregående skole eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. 
Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.



Moduler    

Modul 1:   26 133 106 54 225 

Modul 2:  18  95 76 38 161 

Modul 3:  16 76 61 30 129 

Modul 4:   16  76 61 30 129 40 

Totalsum 76 uker 380 304 152 644 40 1520

Mål for fagskoleutdanningen Planteproduksjon og driftsledelse

”Agrotekniker planteproduksjon og driftsledelse”, skal kunne etablere, lede og drive et landbruksfore-
tak med hovedvekt på planteproduksjon. Agroteknikeren skal kunne utarbeide, vurdere og iverksette 
nødvendige  planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra både bedrift-
søkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger. Videre 
skal agroteknikeren ha kompetanse til å  kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, miljø- og 
energiplanlegging i planteproduksjon på foretaksnivå.

Modul Innhold

1 praksisuke inngår i studiet.

Modul 1  Driftsledelse og økonomi:
  Rammevilkår, bedriftsøkonomi inkludert regnskapsanalyse, ledelse inkl.  

 arbeidsgiveransvar og HMS, næringsutvikling og næringsetablering

Modul 2 Planteproduksjon:
  Jordkultur, gjødslingsplanlegging, plantevern og skadegjørere, plantekultur og   
  planteteknikk, produksjonsøkonomi, forsøksteknikk

Modul 3 Energi og miljø:
  Energi i landbruket, miljøplanlegging, landbruk og klima, fornybare energikilder  
  og landbrukets energiproduksjon

Modul 4 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Antall uker del-
tid over 2 år

Undervisnings-
timer totalt

Veiledning i 
basisgrupper
4/uke

Veiledning
individuell
2 t/uke 

Egenstudiet 
9 t/uke

Praksis 

Samlingsbasert undervisning gjennomføres på Hvam vg.skole. 

Sum
timer

Organisering av opplæringen 



Arbeidsformer og metoder
Undervisningen bygger på moderne pedagogiske 
prinsipper, med fokus på studentaktive lærings-
former. Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom 
hele studiet er at studentene har ansvar for egen 
læring. Ved studiestart etableres basisgrupper på 
4-6 personer som er aktive under hele studiet. 
Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er: Prob-
lembasert læring, refleksjon, samlings- og dialog-
basert undervisning, noe nettbasert undervisning,  
forelesninger, praktiske øvelser, gruppearbeid, sjøl-
studium,  prosjektoppgaver, befaringer/ekskurs-
joner og enklere registreringer/studentforsøk i felt. 

Vurdering og kompetanse
Det blir gitt vurdering med karakter til hver modul 
på bakgrunn av studentenes tilegnelse av faget. 

Fagskolen Innlandet  har over 40 års erfar-
ing med fagskoleutdanning og er den største 
fagskolen i Norge. Skolen har et bredt utdan-
ningstilbud innen tekniske fag og helse- og so-
sialfag, og vi utvider nå vårt tilbud til også å 
omfatte landbruk.  

Akershus fylkeskommune har samarbeidet med 
Fagskolen Innlandet om fagskoleopplæring 
siden 2006.

Fagskole Innlandet, Teknologiveien 12, 2815 
Gjøvik.
www.fagskolen-innlandet.no

Hvam videregående skole har undervist i land-
bruk og naturbruk i mer enn 100 år, og  tilbyr en 
framtidsretta  utdanning i et grønt miljø. Hvam 
har lang tradisjon for å legge vekt på samarbeid 
med regionalt næringsliv, og opplæringen kny-
tter teori og praksis sammen til en helhetlig og 
grundig opplæring i samsvar med arbeidslivets 
krav og behov. Undervisningen skjer delvis på 
skolens store og allsidige gårdsbruk, og til dels 
ute hos våre samarbeidspartnere. Skolens op-
plæringstilbud innenfor naturbruk har lange 
tradisjoner og høyt kvalifiserte faglærere.

Hvam videregående skole, Hvamsallèen 30, 
2165 Hvam  Tlf: 63912100 
www.hvam.vgs.no

Studiet avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Det 
utstedes vitnemål når alle moduler er gjennom-
ført og bestått.

Opptak
Krav til opptak er fullført og bestått treårig vide-
regående opplæring på utdanningsprogrammet 
Naturbruk (unntatt fiske og fangst, akvakultur og 
reindrift).  Søkere kan også tas opp til studiet etter 
kriterier for realkompetansevurdering; minimum 
5 års relevant praksis. Ta kontakt med skolen for 
nærmere informasjon.

Søkere benytter utarbeidet søknadsskjema på  
www.vgio.no.  Evt. kontakt skolen for å få tilsendt 
skjema.


