Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk
Fagskolen Innlandet
Landbruket i Norge står overfor store utfordringer i de kommende årene der økt etterspørsel
etter lokalt produserte matvarer, usikker klimatisk utvikling og økte krav til effektivisering
innen bærekraftige rammer, vil være sentrale områder i tiden framover. Det blir derfor
avgjørende viktig å rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode
løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. Kunnskap i agronomi og
driftsledelse er avgjørende både for rådgivere innen næringen og for bonden.
I samarbeid med tre videregående skoler har Fagskolen Innlandet startet
fagskoleutdanninger innen landbruksfag. Utdanningene tilbys som samlingsbaserte
deltidsutdanninger over to år. Disse to årene tilsvarer et ettårig studium på heltid.
Målgruppen er blant annet agronomer, fagarbeidere og sjølstendig næringsdrivende i
landbruket. Etter fullført utdanning får kandidatene tittelen agrotekniker.

Hva er fagskole?

Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående
opplæring. Opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra
utdanningsprogrammet naturbruk eller minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang.
Fagskoleutdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere
opplæringstiltak.
Fagskolen Innlandet er Norges største fagskole og har mer enn 40 års erfaring med
fagskoleutdanning.

Studietilbud og studiesteder

Ved Hvam videregående skole i
Akershus tilbys det nå to forskjellige
fagskolestudier. Første studentkull
innen Planteproduksjon og
driftsledelse startet opp høsten 2013
og ble uteksaminert våren 2015. Et
nytt kull på 23 studenter startet igjen
på dette studiet i høst (2015). Etter
fullført utdanning oppnår man tittelen
"Agrotekniker planteproduksjon og driftsledelse".
Nytt studium ved Hvam dette året er Natur- og kulturbasert entreprenørskap hvor 13
studenter startet opp. Målet med denne utdanningen er å gi studentene
spesialkompetanse innen entreprenørskap, utvikling og drift av natur- og
kulturbaserte næringer utover tradisjonelt jord-, skog- og hagebruk. De skal også ha
kunnskap om å lede små og mellomstore bedrifter, salg og markedsføring.

Ved Storsteigen videregående skole i
Alvdal tilbys Grovfôrbasert
dyreproduksjon for fjellandbruket.
Fokus i dette studiet er rettet mot
forvaltning og utvikling av
landbruksforetak med
husdyrproduksjon som basisnæring.
Emner er driftsledelse og økonomi,
planteproduksjon med fokus på
grovfôr og beite samt husdyrproduksjon. Det fjerde emnet er et fordypningsarbeid i form av
et hovedprosjekt. Høsten 2015 startet 23 studenter på denne utdanninga.

Nome videregående skole avd. Søve i
Ulefoss, Telemark, tilbyr
fagskoleutdanning sammen med
Fagskolen Innlandet innen Sauehold
og foredling av naturbaserte råvarer for
produksjon av mat.
Bygdenæringer og mangesysleri har i
lang tid vært sentrale deler av
næringslivet på den norske
landsbygda og ulike former for bygdenæringer vil med stor sannsynlighet være sentrale deler
av det framtidige norske landbruket. I denne agroteknikerutdanningen fokuseres det på
sauehold, foredling av råvarer og økonomi og driftsledelse. 24 studenter fra hele Norge
deltar her.
Samlet sett har vi nå ca. 90 studenter innen landbruksfag dette skoleåret fordelt på disse tre
studiestedene. Høsten 2016 starter vi også opp fagskolestudium innen Natur- og kulturbasert
entreprenørskap i samarbeid med Ål videregående skole, avdeling Lien i Hallingdal.

