Voksenopplæringskurs landbruk og gartnerfag, Vg2
Læreplan for programområdet landbruk og gartnernæring, Vg2, legges til grunn
for opplæringa.
Det legges opp til komprimert utdanning med modulbaserte samlinger, slik at en
i løpet av ca 1 år kan oppnå kompetanse for å søke videre til Vg3 landbruk eller
gartner.
Det blir en kombinasjon av kvelds- og dagsamlinger, til sammen ca 150
undervisningstimer.
Mellom samlingene får kursdeltakerne mulighet til nettstøtta opplæring. Ved
kursstart blir det opplæring i bruk av IKT.
Vg2 landbruk og gartnernæring består av de felles programfagene produksjon og
tjenesteyting og forvaltning og drift, samt valgfrie programfag næringsdrift i
naturbruk og traktor og maskiner. Innhold i de ulike kursene legges opp i forhold
til de dominerende produksjonene i regionen det undervises i.
Målgruppe:
Kurset er beregnet på voksne som driver gårdsbruk eller planlegger å drive
gårdsbruk. For å bli opptatt må kursdeltakerne ha kompetanse tilsvarende Vg1
naturbruk.
Formål:
Å gi målgruppen mulighet til å ta en fullverdig fagutdanning samtidig som de er i
jobb. Fullført Vg2 gir anledning til å søke videre opptak på Vg3.
Kostnader:
For kursdeltakere fra Nord-Trøndelag er undervisning gratis og lærebøker kan
lånes av skolen. Ikke-rettselever må kjøpe bøkene selv. Alle kursdeltakere må ha
egen PC med internettilknytning til disposisjon. Reise, kost og eventuell
overnatting må betales av hver enkelt. Kursdeltakerne vil få elevstatus med
standpunktkarakter og muligheter til å bli uttrekt til eksamen.
Kort beskrivelse av felles programfag:

Produksjon og tjenesteyting
Faget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring
knyttet til både konvensjonell og økologisk drift. Det omfatter jord, planter,
dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter, samt
bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr. Gjeldende regelverk for
landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø og sikkerhetstiltak samt
kvalitets- og sikkerhetssystemer inngår også i faget.
Forvaltning og drift
Faget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og
innenfor økologisk forsvarlige rammer. Etablering av ny næringsvirksomhet,
konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø, økonomi og enkel
regnskapsføring inngår i faget.

I tillegg til felles programfag kan det gis opplæring i valgfrie program,
eventuelt få godkjent tidligere praksis som dekkende for disse fagene. En kan
også nå mål i disse fagene gjennom praksisopplæring.
Evaluering
Elevene skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene. Alle skal opp
til en tverrfaglig praktisk eksamen der felles programfag inngår. Eksamen
utarbeides og sensureres lokalt.

