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Velkommen til oss!

Dette heftet gir deg informasjon som er viktig og nødvendig for deg 
som tar utdanning ved Karriere Oppland og Lena-Valle videregående 
skole. 

Informasjonsheftet skal være til hjelp for at du kan gjennomføre 
studiene på best mulig måte.

Foto: Trond Nordraak
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1. Praktisk informasjon
Oppstartsamling
Det blir oppstartsamling tirsdag 24. august 2021 kl. 18.00, Lena-Valle videregående skole avdeling 
Valle, Lenagata 20, Lena.  – skolens festsal

Administrative og praktiske spørsmål rettes til: 
Lena-Valle videregående skole v/Morten Kleven, e-post: morten.henry.kleven@oppland.org 

Faglige spørsmål rettes til: 
Kontaktlærer på Lena-Valle videregående skole som vil bli presentert på informasjonsmøtet.

Informasjonskanaler/læringsplattform
Teams blir brukt som informasjonskanal ut til deltakerne på voksenagronomutdanningen, samt 
andre digitale løsninger. Du får brukernavn og passord ved oppstart av utdanningen. 

Teams brukes til faglig og generell informasjon for å holde deg oppdatert. Vær aktiv og bruk 
Teams  aktivt, bl.a. chattefunksjonen! 

Det skoleadministrative systemet heter Visma InSchool (ViS). I VIS er det timeplan, vurderinger, 
informasjon om eksamen m.m. Bruk VIS fra skolestart, og du får vite mer om dette ved skolestart. 

Undervisning
Opplegget er et komprimert løp, med redusert timetall undervisning i forhold til det som tilbys for 
ungdom på dagtid, men det er mye egenarbeid og selvstudier. 

Faglærer vil gi veiledning på hva du må gjennomgå på egen hånd. Har du spesielle utfordringer, 
f.eks. lese- og skrivevansker, så si fra til oss. 

Undervisningen foregår på samlinger med oppmøte, samt ved bruk av e-læringsressurser på nett 
og digitale klasserom. Undervisningen skjer på todagers samlinger (torsdag-fredag), øvingsda-
ger onsdager og torsdager og kveldssamlinger, vanligvis på tirsdager (noen av dem er nettba-
sert) over to år. Se plan for forelesninger bakerst i denne studiehåndboken. Mellom samlingene 
blir det lagt ut forelesninger i Teams (Stream og Powerpoint) samt oppgaver.

Faglærer vil være tilgjengelig for veiledning etter nærmere plan på e-post eller telefon. Den enkelte 
faglærer informerer om tidspunkter for dette i forkant av oppstart på modulen. 

Det er 1-2 innleveringsoppgaver per modul (avhengig av størrelse på modulen), samt modulprøve. 

Liste over faglitteratur blir delt ut i hver modul. 
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2. Hvis du slutter eller endrer adresse
Hvis du ikke starter på opplæringen må du gi skriftlig beskjed til Lena-Valle videregående skole, 
senest 24. august 2021. Du skal også gi skolen skriftlig beskjed dersom du slutter på ett eller flere 
fag i løpet av skoleåret. Muntlige henvendelser godtas ikke. 

Hvis du endrer adresse eller telefonnummer, må du melde ifra til skolen med en gang og sende 
oss de nye kontaktopplysningene.

3. Kostnader for opplæringen
Opplæringen er gratis. Materiell er også gratis til utlån. Ønsker du å beholde bøkene etter at du er 
ferdig med utdanningen, må du kjøpe dem.

Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene må du dekke selv. 

Du vil få tilbud om enkelte autorisasjonskurs som ikke inngår i den obligatoriske undervisningen. 
Dette må du betale selv. 

4. Praksiskrav
Et minstekrav til praksis er 100 timer fra minst to ulike produksjoner. Det kan være for eksempel 
skogbruk og planteproduksjon, eller mjølkeproduksjon og slaktegrisproduksjon. 

På https://www.lena-valle.vgs.no/hovedmeny/utdanningsprogram/voksenagronom/ finner du 
skjemaene for praksis og kartleggingsskjema for Vg1 naturbrukskompetanse.
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For at du skal ha best mulig utbytte av undervisningen, må du ha praksis før du starter på voksen- 
agronomutdanningen. Undervisningen starter på Vg2-nivå, det betyr at nivået av undervisningen 
forutsetter at du har praksis tilsvarende Vg1 naturbruk.

Dersom du har lite praksis fra landbruket tidligere, må du skaffe deg det så raskt som mulig når du 
blir tatt inn på utdanningen. Du må da levere en gjennomføringsplan senest etter første samling. 
Gjennomføringsplanen leverer du til fag- eller kontaktlærer. 

5. Frammøte til undervisning
Du må møte opp på samlingene og være aktiv i undervisningen. Deltakelse i undervisningen er 
viktig for læringsutbyttet og er en del av vurderingsgrunnlaget for å få standpunktkarakter 
(se pkt. 8).

6. Ferie/sykdom/annet fravær
Er fraværet langvarig, må/bør du ha status som privatist. Husk fristene for oppmelding til  
eksamen! Meld fra om sykdom, og skaff legeattest, og lever den til kontaktlærer så snart som 
mulig.

7. Juks og plagiatering
Innlevering/prøve med avskrift, eller tilnærmet avskrift av litteratur ("klipp og lim"), internettdoku-
ment o.l., uten kildehenvisning, anses som plagiat og gir ikke grunnlag for karakter for gjeldende 
oppgave; altså IV (ikke vurdert). Like besvarelser blir ikke vurdert.

Juks på eksamen: Eksamensbesvarelsen i et fag kan annulleres dersom du har fusket eller forsøkt 
å fuske ved eksamen. Fusk kan også bli avdekket i sensuren. Se "Reglement og rettledning for deg 
som skal ha eksamen". Du får informasjon i forkant av eksamenene.

8. Vurdering, karakterer og eksamen
For å få bestått fagene (se tabell neste side) må du:

• få godkjent innleveringesoppgavene (kan være ulikt antall per modul)
• bestå modulprøvene
• delta i undervisningen

Du må besvare obligatoriske innleveringsoppgaver (arbeidskrav og modulprøver) for å få stand-
punktkarakter. Ved manglende innleveringer og/eller modulprøve vil du ikke få standpunkt i de 
fagene modulen inngår i. Ved manglende vurderingsgrunnlag får du ikke bestått i fagene som 
inngår i modulen.  

I spesielle tilfeller, og etter avtale med faglærer, kan du få utsettelse på fristen for innlevering av 
modulprøve. Innlevering kan maks. utsettes i 10 dager etter gyldig/godkjent grunn. 

Faglærer skal orientere om når du får tilbakemelding på innleveringer og modulprøver.
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Dersom du har for lite karaktergivende grunnlag, får du beskjed fra faglærer om at du står i fare 
for å miste standpunktkarakter i faget/modulen. 

Dårlig resultat på en tidligere oppgavebesvarelse gir ikke rett til å gjennomføre den på nytt. 
Du skal opp til 3 eksamener etter at modul 6 er avsluttet.

• 1 tverrfaglig praktiskmuntlig eksamen på Vg2
• 1 tverrfaglig praktiskmuntlig eksamen på Vg3
• 1 trekkfag Vg3

Særskilt tilrettelegging av eksamen, jf. forskrift til opplæringslova § 3-32: Etter søknad kan du få 
lengre tid på eksamen, få lest opp eksamensoppgaven m.m.

Forfall og sykdom under eksamen jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-33, 3-34 og 3-35:
Har du dokumentert fravær (legeattest) ved eksamen, eller gyldig forfall ved særskilt eksamen 
eller ny eksamen, har du rett til å ta første etterfølgende eksamen. 

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist, og even- 
tuell standpunktvurdering i faget faller bort. Blir du syk i løpet av eksamensdagen, regnes eksa-
men som avholdt.

Karakterer i fag følger skalaen 1-6, der 6 er beste karakter. Karakter 2 eller bedre er bestått. 
Modulkarakterene er grunnlag for karakterer i fag som inngår i agronomutdanningen på Vg2- og 
Vg3-nivå. Ved avsluttet utdanning vil du få et karakterbevis der karakterene i disse fagene framgår. 

Tabellen under viser sammenhengen mellom moduler og fagene:

      MODULER 
Læreplan-
kode Fag Fil/læreplan Plante-

modul 
Husdyr-
modul 

Skogbruk 
og 

utmark  

Gardsdrift- 
og 

økonomi-
styring 

Bygning, 
teknikk, 
klima og 
energi 

Nærings-
utviklings-

modul 

LGA2001 
Produksjon 
og 
tjenesteyting 

LGA2-01.doc X X X   X   

LGA2002 Forvaltning 
og drift LGA2-01.doc     X X   X 

LBR3001 
Plante- og 
husdyr-
produksjon 

LBR3-01.doc X X     X   

LBR3002 
Utmark og 
kultur-
landskap 

LBR3-01.doc     X       

LBR3003 Gårdsdrift LBR3-01.doc       X X X 
LBR3004 Traktor og 

maskiner LBR4-01.doc X       X   

LBR3005 Økonomi og 
driftsledelse 

LBR5-01 
Økonomi og 
driftsledelse.doc 

    X X   X 
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9. Bøker
Du kan låne bøker til alle fag hos oss. Når du låner bøker og signerer låneavtalen, godtar du  
følgende:

1. Bøkene er Lena-Valle videregående skole sin eiendom i hele låneperioden.
2. Lånte bøker skal være innlevert senest etter eksamen i juni. Denne datoen er siste frist uten 

mulighet for forlengelse eller unntak. Dersom bøkene ikke er innlevert innen fristen, blir du 
fakturert til full pris.

3. Alle bøkene skal leveres tilbake uten skader og uten noen form for notater, understrekinger 
etc. Bøker som er mer enn normalt slitt, må du erstatte. 

10. IKT
Du må ha en egen PC for å følge studiene, og du bør ha hodetelefon med mikrofon (fortrinnsvis 
med USB-tilkobling) til nettundervisningen.

Du må være fortrolig med bruk av MS Office eller tilsvarende, Internett og e-post. 

11. Filformater på innleveringer
• Alle tekstdokumenter skal leveres i .doc-format (eller .rtf), kompatibelt med Word. 
• Alle regneark skal leveres i .xls-format, kompatibelt med Excel. 
• Alle presentasjonsfiler skal leveres i .ppt-format, kompatibelt med PowerPoint.
• Bruk av lydfiler er også aktuelt.
• Hvis du er i tvil, kontakt faglærer for nærmere avtale

12. Kommunikasjon med lærere
Den faglige kommunikasjonen med lærerne foregår i Teams eller på e-post. 

13. Utstyr
Karrieresenteret har datarom der du kan sitte og jobbe, både på dag- og kveldstid. Om du ønsker 
å benytte deg av dette tilbudet må du bestille rom i god tid i forveien. Ta kontakt med det lokale 
karrieresenteret ditt.

14. Stipend og lån
Voksenagronomstudiet er godkjent som grunnlag for stipend/studielån gjennom Lånekassen. 
Alle må bruke MinID eller BankID for å få registrert søknad. 

Hjelp/veiledning kan du få hos: 
Ann-Soffi H. Bjørnstad, Ann-Soffi.Bjornstad@oppland.org  eller  
Elisabeth Rebne, Elisabeth.Rebne@oppland.org  ved Lena-Valle videregående skole.  
Telefon 61 14 32 80, ukedager mellom kl. 08.00 og 15.00.
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15. Studietips
Som voksen har du med deg en modenhet og erfaring du må lære deg å bruke positivt. Vår  
erfaring er at voksne lykkes svært godt i sine studier – hvis de tar oppgaven alvorlig. 

Prøv å gjøre studiet interessant og matnyttig
• Strukturer tiden din godt. Sett av faste dager du skal studere på. Gjør avtaler med andre slik at 

forpliktelsen er sterkere.
• Bruk ulike lærestiler – se på lærepyramiden.
• Finn en medelev som har det samme ambisjonsnivået som deg.
• Finn lærebøker/ressurser som passer deg best.
• Bruk læreplaner aktivt (det er dette du skal kunne).
• Ikke vær redd for å spørre andre.

Ta tak i det du ikke vet og prøv å finne svar. Vær glad for å finne områder du ikke kan. Når du leter 
etter svar er det mye enklere å beholde konsentrasjonen og arbeide målrettet.

Samarbeid med andre i samme situasjon. Husk at den beste læringen er at du bidrar med din 
kunnskap til andre. (Se på lærepyramiden).

Fortell andre om dine studier
Rydd plass i privatlivet og få aksept for å få bruke den tida som trengs. Om barn/ektefelle aner-
kjenner og hjelper deg vil arbeidet være mye lettere.

 

90 % læring når de lærer bort til andre

75 % læring når de praktiserer det du lærte

50 % lærer i en engasjert gruppediskusjon

30 % lærer av det de ser på en 
demonstrajon

20 % lærer av det audio-
visuelle

10 %  ved lesing

5 % læring 
på en 

forelesning
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Modul  Samlinger   2021  2022  2023  Fag  Faglig innhold   

  

Samling Valle 24.aug     

LGA 2001 -
Produksjon og 
tjenestyting  
 
LBR 3001- 
Plante og 
husdyrproduksjon 
 
LBR 3004 Traktor 
og maskiner 

Modulen gir grunnleggende kunnskap i temaene 
under:  
Grunnlaget for plantevekst 
Gjødsel og gjødselplanlegging 
• Jordbearbeiding – jordpakking 
• Plantevern 
• Plantebiologi 
• Økologisk planteproduksjon 
• Gras og forvekster 
• Korn og oljevekster 
• Poteter, grønnsaker, bær, m.m. 
• Lagring og konservering 
• KSL – kvalitetssystem i planteproduksjon 
• Maskinbruk i planteproduksjon 

Samling Valle  2.-3.sept     
Kveldssamling  14.sept     
Øvingsdag 
plante/jordbruk/teknikk 29.sept     
Samling Valle 7.-8.okt     
Kveldssamling  26.okt     

Samling Valle 
11.-12. 

nov     
Kveldssamling  23.nov     

Innleveringsfrist modulprøve       28.nov     

2 
Hu

sd
yr

 
 

Samling Valle 03.des     
LGA 2001 -
Produksjon og 
tjenesteyting  
 
LBR 3001-Plante 
og 
husdyrproduksjon 
 
LBR 3004 Traktor 
og maskiner 

Modulen gir grunnleggende kunnskap i 
Kveldssamling nettbasert 07.des     • Fôringslære 

• Avlslære 

• Anatomi og fysiologi 

• Helse og dyrevelferd 

• Stell av dyr 

• Kvalitetskrav og leveringsbestemmelser 

• Digitale informasjons og styringssystemer 

Samling Valle  6.-7.jan   
Kveldssamling nettbasert  18.jan   
Kveldssamling nettbasert  26.jan   
Kveldssamling nettbasert  01.feb   
Øvingsdag fjøs parti 1. 
Øvingsdag fjøs part 2.  

9. feb 
10.feb   

Samling Valle   
17.-18. 

feb   
Kveldssamling nettbasert   22.feb     
Innleveringsfrist modulprøve         20.mar     

 

1 
Pl

an
te
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Modul  Samlinger   2021  2022  2023 Fag  Faglig innhold   

3 
By

gn
in

gs
-t

ek
ni

kk
 

kl
im

a 
og

 e
ne

rg
i 

Øvingsdag Plante/teknikk 
29.sept       Mekanisering og mekaniseringsplanlegging 

     LGA 2001 -
Produksjon og 
tjenesteyting  

Bruk av traktor og maskiner etter regelverk 

       Valg av riktig redskap til arbeidsoppgaver 

Samling Valle 

  
24.-25. 
mars 

  LBR 3001-Plante 
og husdyr-
produksjon  

Mekaniseringslinjer - produktivitet og økonomi 

    Vedlikehold av traktor og maskiner 
    LBR 3003 – 

Gårdsdrift 
  

Maskiner, mennesket og miljøet 

       Helse, miljø, sikkerhet og risikovurderinger 
Kveldssamling   29.mars   LBR 3004 - 

Traktor og 
maskiner 

Jordbarbeidingsutstyr 

       Så- og gjødselmaskiner 

Kveldssamling 
  

5.april 
    Praktisk bruk av traktor og maskiner 

    

 

Tørker for korn og høy 
    Bygg for husdyr, ventilasjon m.m. 

Samling Valle    
21.-

22.april   

 

lagerbygg for planteprodukter 
       Energiøkonomisering 
Innleveringsfrist modulprøve   15.mai  Produksjon av fornybar energi 

4 
Sk

og
 o

g 
ut

m
ar

k Oppstart 
kveldssamling/veiledning* 

      LGA 2001 - 
Produksjon og 
tjenesteyting 

Innføring i skogbruk 
  06.sept   Forvaltning av skog 

Samling Valle 
  15. - 16. 

sept 
  HMS i skogbruket 

    Ulike typer vegetasjon- og skogtyper 
        LGA 2002 - 

Forvaltning og 
drift 

Etablering av skog, ungskogpleie og skogkultur   
Kveldssamling   20.sept   Hogstformer 
Skogbruksøving Valle* parti 1   28.sept   Skogbruksplanlegging 
Skogbruksøving Valle* parti 2   29.sept   

LBR 3002 - 
Utmark og 
kulturlandskap 

Driftsteknikk og skogsveier 
        Miljøhensyn, lover og forskrifter 

Samling Valle   6.-7.okt   
Norsk PEFC skogstandard                                                
Økonomi i skogbruket- skogfond 

        
LBR 3005 - 
Økonomi og 
driftsledelse 

utmark, utmarksnæring og firluftsliv 
Kveldssamling   18.okt   Vilt og viltforvaltning 

Innleveringsfrist modulprøve:    06.nov   
Organisasjoner i skogbruks- og utmarksnæringene 
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Modul  Samlinger   2021 2022  2023  Fag  Faglig innhold   

5 
G

ar
ds

- d
rif

t/
øk

on
om

is
ty

rin
g  Samling Valle 

  24. - 25. 
nov 

    Gardens ressurser, regelverk 
      Økologi og etikk 

Kveldssamling       LGA 2002 - 
Forvaltning 
og drift 

Eiendomsoverdragelse - forpaktning 
      Bonden som arbeidsgiver 

Samling Valle      5.-6. jan Helse, miljø og sikkerhet 
      Organisasjoner i landbruket 

Kveldssamling     17.jan 
LBR 3003-
Gårdsdrift 

Landbrukspolitikk 
     Innføring økonomi 

Samling Valle     9.- 10. 
feb 

Økonomiske begreper 
      Lønnsomhet og lønnsomhetsmål 

         Økonomiske analyser   

Kveldssamling     21.feb LBR 3005 - 
Økonomi og 
driftsledelse 

Avskrivinger og skattemessige forhold 
     Økonomisk planlegging, budsjettering 

      
26.feb 

Finansiering 
Innleveringsfrist 
modulprøve 

      Driftsplanlegging 
      Regnskap 

6 
N

æ
rin

gs
-u

tv
ik

lin
g Kveldssamling     07.mar   

LGA 2002 
Forvaltning 
og drift 
  
LBR 3003 – 
Gårdsdrift 
 
LBR 3005 - 
Økonomi og 
driftsledelse 
  
  
  

Status for landbruket i dag 
Behovet for næringsutvikling 
Oppstart av egen virksomhet 
Næringer med vareproduksjoner 
Forretningsideer 
Forretningsplan 
Marked og markedsteori 
Prising av varer og tjenester 
Erfaring og anbefalinger 
Offentlig støtteordninger 

Samling Valle     
16.-17. 
mars 

Kveldssamling     28.mar 

Kveldssamling     11.apr 

        

 
 

Innleveringsfrist 
modulprøve       

      
      
    23.apr 
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Eksamenssamling og eksamen
Uke 17: Eksamensforberedende samling - eksamensreglement og praktisk gjennomføring av 
eksamen gjennomgås, samt eksempler på tidligere gitte eksamensoppgaver. 

Dette er den foreløpige eksamensplanen:

Uke 18:   Tverrfaglig eksamen Vg2 
Uke 22 og/eller 23:  Trekkfag 
Uke 23 og/eller 24:  Tverrfaglig eksamen Vg3

NB! Vi tar forbehold om enkelte endringer av datoer.

16. Tilbud om veiledning
Karriere Oppland tilbyr gratis karriereveiledning slik at du kan ta bevisste valg om opplæring og 
arbeid. Vi tar utgangspunkt i ønskene og behovene dine, i kompetansen din og de mulighetene 
du har på arbeidsmarkedet, og er din støttespiller og veileder. Sammen kan vi finne fram til gode 
yrkes -og utdanningsvalg for deg.

Hvis du har behov for videre veiledning utover det faglige mens du studerer hos oss, kan du  
kontakte karrieresenteret. Vi kan da hjelpe deg med videre studieplaner og søking til høyere utdan-
ning, eller andre forhold rundt utdanningen. 

• Les mer om oss og våre tilbud på www.karriereinnlandet.no
• Les mer om høyere utdanning på www.samordnaopptak.no 

Lykke til med utdanningen!

Foto: Cathrine Dokken




