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UTDANNER AGRONOMER TIL LANDBRUKET: Til høsten starter et nytt agronomkurs for voksne. 20. april inviteres det til infomøte på Søve. Fra venstre: Faglærer
Jan P. Olsen, kursansvarlig Irene Ingvaldsen og faglærer Sveinung Børte.

Har utdannet 100
agronomer
Til høsten starter et nytt agronomkurs for
voksne på Søve. Det er sjette gang skolen
setter opp dette utdanningstilbudet, og
så langt har 100 deltagere tatt eksamen i
faget.
w Hege Dorholt
hege@kanalen.no

TEKST & FOTO

Nettverksbygging
Anja Hjelseth fra Helgen er en
av kursdeltagerne som sluttfører sin utdanning med eksamen
nå i vår. Hun forteller om stort
utbytte av tilbudet.
-Dette kurstilbudet er kjempebra. Min bakgrunn er at jeg har
tatt over driften på hjemgården

faglærer Jan P. Olsen til.
Tilbudet kom i gang grunnet
etterspørsel om faglig kompetanseheving fra landbruksnæringen og bondelaget. Samt politisk påtrykk fra nasjonalt hold.

Faglig påfyll
Kurset er ment for alle som ønsker faglig tyngde inn i drift eller
annen jobb knyttet til landbruket. Mange ønsker en formell
utdannelse før de tar over eller
starter opp en gård.
-Dette tilbudet passer også
fint for avløsere eller bønder
som har vært i gamet en stund,
og ønsker påfyll, sier kursansvarlig Irene Ingvaldsen.
-I tillegg vil kompetansen være en fordel for de som ønsker
å skaffe seg konsesjon, legger

Tilsvarer VG3
Utdanningen går over to år, og
tilsvarer videregående kompetanse på VG3-nivå. Undervisningen baserer seg på månedlige helgesamlinger, og er praktisk tilrettelagt for folk i full jobb.
Elevene får blant annet undervisning i økonomi, gårdsdrift
og driftsledelse samt plante- og
husdyrproduksjon og økologisk
jordbruk. Gjennomført kurs gir
både standpunktkarakter, eksamenskarakter og vitnemål.
Kurset finansieres med landbruks- og utdanningsmidler fra
Telemark Fylkeskommune, og
er derfor gratis for deltagerne.

i Helgen. Jeg har jo vært med og
hjulpet til på gården siden jeg
var lita, men selve drifta og det
faglige rundt jordbruk, ønsket
jeg å lære mer om, sier hun.
Hjelseth trekker også fram
nettverksbygging som en positiv effekt.
-Det er mange på kurset som
befinner seg litt i samme fase
som meg, og det har vært nyttig å gjøre nye bekjentskaper i
næringen.
Ifølge faglærer Olsen er pausene nesten like viktig som selve
undervisningen.
-Vi ser jo at det da utveksles
erfaringer og at de med ulik
bakgrunn kan spille på hverandres kunnskap.

Inviterer til infomøte
Onsdag 20. april inviterer
Nome vgs til et åpent informasjonsmøte på Søve om høstens
kursoppstart.
-Her er alle velkommen, og
det er ingen forpliktelser forbundet med dette møte. Vi
ønsker kun å informere interesserte om tilbudet, forsikrer
Ingvaldsen.
Søknadsfrist til utdanningstilbudet er første mai, og informasjon og søknadsskjema
finnes på Nome videregåendes
nettsider.

Potteroser
FORNØYD KURSDELTAGER:
Anja Hjelseth har overtatt
hjemgården i Helgen og er
svært fornøyd med utbytte av
agronomkurset.

kun

69,-

