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1-årig fagskole i landbruksfag: 

Melkeproduksjon og driftsledelse 
Del av den offentlige fagskolen i Sør-Trøndelag 

Deltidsstudium over to år, 
basert på samlinger. 

 
Tilsvarer ett års 
fulltidsstudium 

 
Du kan være i arbeid mens 

du studerer, og trenger ikke å 
bo nær skolen. 

 
Delta på samlingene ved 

oppmøte hos Skjetlein grønt 
kompetansesenter eller via 
videokonferanse/ internett 

Lever søknad på nett hos  

nasjonalt opptakskontor/ VIGO: 

 

www.fagskoleopptak.no  

www.vigo.no 

Studiestart: 2017 

Søknadsfrist: 15. april 2017 

 

For nærmere informasjon om 

studiet, ta kontakt med Skjet-

lein grønt kompetansesenter: 

postmottak.skjetlein@stfk.no 

Telefon:  72 81 13 40  

www.skjetleinkompetanse.no  

Chr. Thams fagskole: 

Tlf: 72 81 12 10  

postmottak.meldal@stfk.no 

 

www.thamsfagskole.no 



Eksamen og karakterer: 

Hvert emne blir avsluttet med eksamen.  Fullført studium gir tittelen Agrotekniker melkeproduksjon og driftsledelse 

 

Fagskolepoeng har samme arbeidsmengde som studiepoeng, men er ellers ulike. 

Studiet i Melkeproduksjon og driftsledelse 
 

Et ett-års studium, som vi har søkt om godkjening på, og vil tilby på deltid over 2 år.  Studiet er utviklet i et sam-

arbeid mellom Chr. Thams fagskole og Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK).   

 

Felles undervisning 

Chr. Thams og SGK har godkjenning i ”Kornproduksjon og driftsledelse”, et studium som vil bli samkjørt med                      

”Melkeproduksjon og driftsledelse”.  De to klassene vil ha felles undervisning i emne 1 og 2. 

 

Opptakskrav: 

 Fullført treårig videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet.  

3 år i skole eller 2 år i skole og 2 år i lære med bestått fagbrev. (Ikke fiske/ fangst, akvakultur, reindrift).  

 Søkere kan også tas opp gjennom realkompetanse (5 år relevant praksis eller skolegang).  Søker må ha 

kunnskaper i allmenne fag tilsvarende VG2 i videregående skole 

  

Det er samlinger omtrent 3 enkeltdager per måned.  Mellom samlingene er det arbeid og kontakt med skolen 

ved hjelp av internettbasert læringsplattform.  Det er derfor en forutsetning at du disponerer eller har tilgang til 

datamaskin med internettilkobling. 

 

Desentralisert utdanning: 

Alle kan delta på samlingene på SGK, men de som bor andre steder i landet kan i stedet følge samlingene via 

toveis videokonferanse eller internett.   Du kan dermed delta på studiet uansett hvor du bor. 

I løpet av studiet må alle møte på fire samlinger á tre dager med praktiske emne/ekskursjon på SGK, som kan 

ha noen overnattingsplasser til utleie for langveisfarende. 

 

Økonomi: 

Utdanningen er gratis. 

                 Tema Fagskolepoeng 

Emne 1 

  
Driftsledelse og økonomi 

Rammevilkår 
Bedriftsøkonomi, inkludert regnskapsanalyse 
Ledelse, inkludert arbeidsgiveransvar og HMS 
Næringsutvikling og næringsetablering 

21 

  

Emne 2 

  
Fôrproduksjon og beitebruk  
- agronomi  
- fôr og fôrdyrking  
- maskinteknikk og bygningslære  
- husdyrgjødsel  

- lover og regelverk  

10 

  

Emne 3 

  
Melke- og kjøttproduksjon  
- historie og rammevilkår  
- fysiologi, anatomi, raser og egenskaper  
- etologi, dyrehelse, dyrevelferd og avl  
- fôring, fôrmidler og fôrplan  
- produktkvalitet  
- teknologi og bygningslære  

- driftsøkonomi og driftsformer, virkemiddelapparat og søknadsrutiner  

21 

  

Emne 4 Hovedprosjekt 
Tverrfaglig hovedprosjekt 

8 

SUM  Omfang i fagskolepoeng 60 


