
Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning for deg som vil 
videreutdanne deg for arbeid innen gartner- og grøntbransjen. Studiet 
passer for alle i gartnerbransjen, grossister og andre som jobber med 
produksjon og  omsetning av frukt, bær, grønnsaker og planter. Studiet gir 
deg lederutdanning og faglig fordypning innen eget valgt fagområde.  
 

 
For: Deg som er gartner eller jobber innen grøntbransjen. 

Tid: Deltid over to år (fire semestre), til sammen 24 uker. Det arrangeres 

ukesamlinger. Mulig å kombinere med jobb.  

Studiested: Vea det første året og på Gjennestad vgs. det andre året. 

Tittel: Fagtekniker driftsledelse gartner og grønt 

Søknadsfrist: 15. august 2014 

Studieavgift:  24 000,– for to år 

Studiestart:  29. september 2014 (med forbehold om nok søkere) 
 

Studiet er godkjent av Lånekassen. 

 
 
 
 

 
 
 

Fagskolestudiet 
Driftsledelse gartner og grønt 



 
 
 

Driftsledelse gartner og grønt 
-få gartner- og grøntfaglig  
spesialkompetanse på mellomledernivå! 
 

Du får kompetanse i: 
Å etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot 
produksjon innen gartnernæringen. 
Å etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot 
omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen 
Spesialisering av eget valgt fagområde innen gartner- og grøntbransjen 
Faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg.  
 
Som fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt kan du:  
Starte og drive din egen bedrift, eller du kan arbeide som leder eller 
mellomleder i andres bedrift.  Aktuelle arbeidsområder kan være varehandel av 
grøntprodukter,  produksjon av frukt, bær, grønnsaker, blomster eller 
planteskolevarer. Hageservice, planteservice eller grøntansvarlig hos grossist 
og i omsetning. Du kan få jobb som forsøkstekniker, innen offentlig forvaltning 
eller private næringsorganisasjoner innen gartner- og grøntbransjen. 
 
Fag- og emneområder: 
Plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, 
plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og 
markedsføring og spesialisering innen eget valgt område i bedrift. 
 
Samlinger: 
Det første året er all undervisning lagt til Vea i Moelv. Samlingsukene er fra 
mandag til fredag disse ukene: 40, 42, 44, 48, 2, 4, 6,  11, 13, 15, 17 og 19. Det 
andre året vil de fleste samlingene være på Gjennestad videregående skole i 
Vestfold. Samlingsuker for andre studieår er ikke fastsatt enda.  
 
For mer informasjon, se vår hjemmeside www.vea-fs.no eller ta 
kontakt med avdelingsleder for gartnerfag Anne Bakken på Vea 
anne.hagen.bakken@vea-fs.no eller ass.rektor Hilde Aasen på 
Gjennestad hilde@gjennestad.no  
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