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Kurset finansieres med statlige  

landbruksmidler og evt. Opplæringsmidler 

fra Telemark Fylkeskommune

 I utgangspunktet kun for deltakere bosatt 

i Telemark.

 Deltakere fra andre fylker kan evt. være 

med om det ikke startes kurs i 

hjemfylket. (litt usikker her)

 Voksenkurs. Aldersgrense 25 år.



Kursinnhold

 programfagene i Vg2 Landbruk og Gartneri

 Produksjon og tjenesteyting

 Forvaltning og Drift

 programfagene i Vg3 Landbruk

 Plante- og Husdyrproduksjon

Gårdsdrift

 Utmark og kulturlandskap

 Økonomi og Driftsledelse

 Økologisk Landbruk 1

Link til læreplaner fra infosiden på nome.vgs.no

http://nome.vgs.no/Utdanningstilbud/Voksenagronom-Telemark2

http://nome.vgs.no/Utdanningstilbud/Voksenagronom-Telemark2


Plan for Teori-samlinger, 20 dager over 2 år

 Fredag 16:00 – 21:00

 Lørdag 9:00 – 16:00

 1 helg pr. mnd. første helg hver mnd.

 Hovedsakelig undervisning i Auditoriet

 Kan også være befaring/studietur 

 Obligatoriske innleveringer mellom hver Teori-
samling.

 Fronter, epost og SMS mellom samlingene

https://fronter.com/telemarkvgs/main.phtml


Plan for Praksis-samlinger, 16 dager over 2 år

 Tema for praksis-samlinger:

 Planteproduksjon

 Husdyrproduksjon

 Økologisk landbruk

 Traktor/Utstyr

 Utmark og Kulturlandskap

 Gjennomføres i små grupper: 5 – 8 personer, på 
Søve

 Dager og tider avtales underveis



Programfagene i Vg1 Naturbruk

 Vi «forutsetter» at dere har 
kunnskaper tilsvarende fagene

 Naturbasert produksjon 
(Husdyr,hagebruk,skog teknikk)

 Naturbasert aktivitet. (Friluftsliv)

Vitnemål yrkesutdanning Agronom

 Krever Realkompetansevurdering av 
Vg1-fagene over.



 Realkompetansevurdering

 Individuell samtale for å kartlegge om eleven har 

kunnskaper og ferdigheter som tilsvarer 

programfagene i Vg1 Naturbruk.

 Godskriver praktisk erfaring og kunnskaper fra

Utdanning

Lønnet / ulønnet arbeid

Organisasjonserfaring

Fritidsaktiviteter

Annet



 Realkompetansevurdering, RKV

 Kan gjennomføres for Vg1, Vg2 og Vg3.

 Vi tar RKV for Vg1-fagene.

 Undervisning og eksamen i Vg2- og Vg3-fagene

 Kostnad kr.4000,- pr. RKV.

 RKV gjennomføres av våre faglærere, men i formell 
regi av Telemark Fylkeskommune

 Ønsker å gjennomføre RKV før ferien (juni) eller 
umiddelbart etter oppstart.(august)

 Vi setter opp alternative dager, dere melder dere på.



 Realkompetansevurdering: kr 4000,-

 Vi anbefaler alle å gjennomføre RKV

 Dersom dere mangler relevant praksis, kan vi være 

behjelpelig med praksis-sted.

 Voksenrett 

 Gratis videregående utdanning= Gratis RKV

 Forutsetning for Voksenrett:

Fylt 25 år, Fullført grunnskole

 Ikke tidligere fullført videregående opplæring

 Må søke Voksenrett FØR ønsket utdanning starter.

 Kontakt VIT- Voksenopplæringa i Telemark, 35 51 70 00



Tverrfaglig eksamen Vg2-programfag

 Alle innleveringer må være godkjent.

 Mars 2019

 Obligatorisk eksamen

 2 dagers forberedelsesdel

 2 x 1 time praktisk/muntlig eksamen

 En felles eksamen for Vg2-fagene:

Produksjon og tjenesteyting

Forvaltning og Drift.



Tverrfaglig eksamen Vg3-programfag

 Alle innleveringer må være godkjent.

 Januar 2020

 Obligatorisk eksamen

 2 dagers forberedelsesdel

 2 x 1 time praktisk/muntlig eksamen

 En felles eksamen for Vg3-fagene:

 Plante- og Husdyrproduksjon

Gårdsdrift

 Utmark og kulturlandskap



Eksamen mai 2020

Dere trekkes ut til en av to eksamener:

 Økonomi og driftsledelse (skriftlig 5 
timer)

eller

 Økologisk landbruk 1 (muntlig)

Alle innleveringer må være godkjent.



Hvordan søke:

 Søknadskjema legges på nettsidene

 www.nome.vgs.no

 «Enkelt» Word-dokument:  Søknadskjema

 Søknadskjema til Voksenagronom sendes direkte til 
skolen. Post eller epost

 Vitnemål og attester kan ettersendes etter oppstart.

 Søknadsfrist 5.mai

http://www.nome.vgs.no/
https://skoletfk-my.sharepoint.com/personal/irenei_skole_t-fk_no/Documents/a Agronomkurs/Agronomkurs 2018-2020/Soknadskjema Voksenagronom Telemark 2018.pdf


Lykke til med et flott studium

 Optimalisering av drift på egen eiendom

 Formell kompetanse gir styrke

 Et viktig og godt nettverk

 Inkluderende miljø

 En skole i utvikling

 Solid politisk ønske om kompetanseheving fra 
regjering og fylkespolitikere/-lag

 Si fra til andre om ledig plass – følg med på 
hjemmesidene


