
Agronomutdanning for voksne 
 

- Oppstart i faget gårdsdrift, 12. september  

 

Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud har i 

samarbeid med Ål videregående skole avd. Lien (tidligere 

Lien landsbruksskole) høstet gode erfaringer med 

agronomkurs for voksne. Vi starter med nytt fag, gårdsdrift 

12. – 14. sept.. Nye elever er hjertelig velkommen. 

 

Faget vi starter med nå har eksamen i desember.  

 

Du bør benytte deg av utdanningen hvis du: 

 Ønsker å kjøpe gård på det frie marked (få konsesjon). 

 Skal eller har overtatt gård  

 Er gårdbruker og ønsker faglig påfyll og/eller 

kompetanse dokumentert. 

 Jobber i tilknytning til landbruket uten formell 

kompetanse, for eksempel som avløser.  

 

Undervisningsform: 

 Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger, fra fredag kl. 19.00 til søndag 13.00. 

Helgesamlingene innebærer praktiskteoretisk undervisning med mange ekskursjoner 

til gårder med både dyr og praktisk jord- og skogbruk. Vi tar naturen inn i 

klasserommet. Det blir overnatting på Lien med sunn bondekost. 

 Mellom samlingene arbeides det i studieringer og individuelt. Det er en fordel om du 

har tilgang til internett og e-post. 

 

Moduler – enkeltkurs:  

 Utmark og kultur 

 Planter og husdyr 

 Gårdsdrift 

 Økologisk dyrking 

 Traktor og maskiner 

 

Kurskostnad: 
 Semesteravgift  kr.1950.-  + bøker + eksamensavgift 

 Det kan søkes om lån og stipend i lånekassa for 

utdanning. 

 

Realkompetansevurdering:  

Er du født før 1978 og ikke har fullført videregående opplæring 

tidligere, har du rett til gratis realkompetansevurdering og i neste omgang gratis videregående 

opplæring. Derfor er det viktig at du opplyser om dette. Realkompetansevurdering er å 

”veksle” inn kompetanse som du har tilegnet gjennom praksiserfaring, kurs, tillitsverv, annen 

opplæring m.m. 

 

 

 

 



 
Overnatting med 

sunn bondekost på 

Lien   

 
Fjellørret blir til 

rakfisk. 

Arrangør, samarbeidspartnere og kurssted: 
 Studieforbundet næring og samfunn arrangerer agronomutdanningen i samarbeid med 

Ål vgs. avd. Lien. 

 Ål vgs. avd. Lien er kursstedet på de fleste samlingene.  

 Delfinansieres fra VO-midler (Studieforbundet næring og samfunn) og 

Kompetansemidler gjennom Fylkeskommunen. 

 

Oppstart: 

Første undervisningshelg er 12.- 14. sept. Oppmelding til 

eksamen foregår på nettet innen 15. sept. 2014.  

 

Kurslengde for agronomutdanning: 
 3 år 

 4-5 samlinger pr. semester. 

 

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset: 

-Større faglig innsikt gjør det enklere å ta riktige beslutninger i gårdsdrifta. 

-Nå vet vi ikke bare hvordan vi skal gjøre ting, men også hvorfor… 

-Det er fint at kurset er lagt opp slik at vi kan kombinere det med arbeid og familieliv… 

-I studieringene ”driver” vi hverandre fram… 

-Flott å møte andre ”likesinnede”… 

 

Spørsmål om kurset rettes til:  

Studieforbundet næring og samfunn, 

Buskerud v/ Lise Kihle Gravermoen 

Tlf.32109950 / 41660988 

E-post: lise.gravermoen@naeringogsamfunn.no 

 

 
 

 

Iungsdalen 
 
Kunnskap skaper 

interesse. 
 
 

Lær hva naturen 

kan gi oss av mat  

og goder. I Iungsdalen 

drar studentene på 

fjelltur guidet 

av botaniker /lektor 

Hans Petter Evensen. 

 

 

 

Næringsrikt og saftig 

fjellgras blir her snart 

omskapt til  en god 

lammestek. 
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