Voksenopplæringskurs landbruk, Vg3.
Programområde for landbruk – læreplan i felles programfag Vg3 og valgfritt
programfag, legges til grunn for opplæringa.
Vg3 landbruk består av tre felles programfag: Plante- og husdyrproduksjon,
Utmark og kulturlandskap og Gårdsdrift. I tillegg vil det bli gitt undervisning i to
valgfrie programfag: Traktor og maskiner og økonomi og driftsledelse.
Målgruppe:
Kurset er beregnet på voksne som driver gårdsbruk eller planlegger å drive
gårdsbruk. For å bli opptatt må kursdeltakerne ha gjennomført utdanning som
tilsvarer de to første år i studieretning naturbruk, eller kan dokumentere
tilsvarende kompetanse.
Formål:
Å gi målgruppen mulighet til å ta en fullverdig fagutdanning samtidig som de er i
jobb.
Kort beskrivelse av fagene:
Plante- og husdyrproduksjon
Faget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjoner med tilhørende
teknologi og anlegg, jordkultur og miljø. Sikkerhet, kvalitet og krav til
utførelse på riktig tidspunkt er en del av faget. Økonomiske forhold knytta til
valg av teknologi i landbruksproduksjonen inngår i faget

Utmark og kulturlandskap
Faget omfatter produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med utgangspunkt i
skogbruksplan, utmarksplan og andre plandokumenter. Prinsipper for
forvaltning og bruk av naturressurser inngår også i faget. Andre sentrale
tema er naturforvaltning, kulturlandskap og biologisk mangfold.
Gårdsdrift
Faget omfatter bærekraftig forvaltning av verdier, produksjonsapparat og
naturressurser på en gård ut fra hensynet til økonomi, biologi, økologi,
regelverk og etiske prinsipper. I dette inngår planlegging og drift av
næringsvirksomhet og utvikling av foretningsplan
Økonomi og driftsledelse
Programfaget skal bidra til å gi elevene en helhetlig forståelse for driften av
en landbrukseiendom med vekt på planlegging, analyse, økonomistyring og
driftsledelse. Kursdeltakerne får standpunktkarakter i faget basert på
innleveringsoppgaver og prøver, og kan bli trekt ut til skriftlig eksamen.

Økologisk landbruk
I takt med voksende etterspørsel etter økologiske matvarer og fokus på
økologisk og miljøvennlig landbruk, øker behovet for kompetanse innenfor
planlegging og drift av økologisk planteproduksjon og husdyrhold. Faget er
delt inn i tre hovedtema: Idegrunnlag og rammevilkår, jordøkologi og
jordkultur, og plantekultur og husdyrhold.

