
Marit Ruud Skolseg, faglig leder landbruk FI

Fagskoleutdanning innen landbruk



Agenda

• Fagskoleutdanningen

• Fagskolen Innlandet

• Landbruksutdanningene ved Fagskolen 
Innlandet

Høyere yrkesfaglig utdanning



Et yrkesrettet alternativ til høgskole/universitet – tilknytningen til yrkesfag og bedrifter. 
Studiene øker din teoretisk kompetanse og har en praktisk rettet undervisning!

Høyere yrkesfaglig utdanning

MÅLET MED FAGSKOLEUTDANNIGEN
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Krav til studenter

ENTEN

• Fullført og bestått videregående opplæring med 
fagbrev/svennebrev.

ELLER

• 23 år eller eldre i opptaksåret, og kan 
dokumentere relevant praksis tilsvarende 
aktuell læreplan for godkjent fagbrev. 

• Det kreves også kompetanse i felles allmenne 
fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige 
studieretninger tilsvarende læreplanene i 
VG1(GK) og VG2(VK1).



Arbeidslivets utdanning

• Vår viktigste funksjon er å være arbeidslivets skole. 

Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet.

• Korte, spissede og yrkesrettede utdanninger

• Vi tilbyr studier både på heltid, deltid, nett og 

modulbasert

• Videreutdanning for alle i organisasjonen, fagutdannede 

og mange med yrkeserfaring

Informasjon fra avdelingsleder



Vi har akkreditering på områdene «helse, landbruk, tekniske- og 
byggfag». Vi kan dermed lage studier/emner på kort varsel, og kan 
godkjenne våre studieplaner i lokalt utvalg med både interne og 
eksterne deltakere. 
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Bioøkonomi- behov for kompetanse 

• «Kunnskap er berebjelken i bioøkonomien der dei mange fornybare biologiske 
ressursane frå jord, skog og hav blir produserte og utnytta meir berekraftig og 
effektivt» prop. 1S 2022-2023 LMD

• Ny kunnskap, nye krav 
• Klimakalkulator

• Dyrevelferdsprogram

• Økte kostnader i landbruket

• Dokumentasjon

• Flere digitale hjelpemidler

Høyere yrkesfaglig utdanning



Landbruk-
Studier retter seg mot:

• Agronomer

• Bønder/kommende bønder 

• Ansatte/framtidig ansatte i rådgivingsapparatet innen landbruket 

• Fagarbeidere i landbruk

• Fullført utdannelse gir rett til tittelen Agrotekniker (60 sp)
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Godkjente studietilbud
FAGSKOLEN INNLANDET GJØVIK

• Grønn teknologi og presisjon

• Natur og kulturbasert entreprenørskap 30 stp

• Modul: Potet-skolen

HVAM

• Planteproduksjon og driftsledelse

• (Økologisk landbruk)

• Kvalitetsrevisor i landbruket

• Grovforbasert kjøttproduksjon

• Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring

og livskvalitet

STORSTEIGEN

• Grovforbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

NOME, avd SØVE

• Sauehold og lokal foredling
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Fagområdeakkreditering 

landbruk
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Utvikling landbruk 

• Økologisk landbruk

• Søknad Nasjonale tilretteleggingsmidler 

• 30 sp. 3 moduler

• 1. Jord – og plantekultur

• 2. Husdyrproduksjon

• 3. Økologiske dyrkings – og omsetningsformer

• Frukt og bær

• Samarbeid 

• Nome (Søve), Fagskolen Innlandet og 
Vestland.

• Studieplan, innhold under arbeid 

• Informasjonsbrosjyre 



Skogbruk –under utvikling

• Den nye skogteknikeren
Mål: yrkesfaglig utdanning for fremtidens skogbruk

• Utvikles tett sammen med skognæringa

• 60 sp, 2 år deltid

• Veiplanlegger
Mål: utdanne en profesjonell veiplanlegger i 
skogbruket

20 sp, modulbasert
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Utvidelse akkreditering landbruk

• Søker NOKUT om utvidelse av avgrensningen til også å gjelde 
skogbruk 

• skogbruk inngår i vår strategi for utviklingen av fagområdet landbruk

• fagskolen samarbeider med yrkesfeltet innen skogbruk (Skogkurs, ulike aktører i skogbruket)

fagmiljø for skogbruk
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Modulbasert utdanning - bakgrunn

• Flere utredninger og stortingsmeldinger har de siste årene pekt på behov for 
endring og utvikling innen utdanningssystemet generelt, og høyere yrkesfaglig 
utdanning spesielt, for å imøtekomme samfunnets behov for 
kompetanseutvikling i årene som kommer. 

• Samfunn og arbeidsliv ønsker mer fleksibilitet i utdanningen.

• Fagskolemeldinga 

• Indusstrimeldinga

• Kompetansereformen – Lære hele livet

• Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne
• «For at opplæringen skal kunne gjennomføres i kombinasjon med arbeid må den tilbys i små

moduler, gjennomføres samlingsbasert eller nettbasert, eller på annen måte være forenlig 
med en arbeidshverdag.»

Høyere yrkesfaglig utdanning



Mål med modulbasert utdanning

• Etablere attraktive korte og spissede utdanninger på 
fagskolenivå

• Sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, 
høyteknologisk og digitalt arbeidsliv

• Bedriftene (med ansatte) gir innspill til relevant 
modulinnhold og studieplaner

• Ansatte i bedriftene kan utdanne seg modul for 
modul, mens de er i full jobb

• Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør en 
bedre rustet i møtet med ny teknologi

• Studiene skal gi formell kompetanse. (studiepoeng)

• Fagskolen må ha faglig kompetente medarbeidere som 
sammen med kompetanse fra arbeidslivet sikrer at 
modulene utvikles i henhold til «beste praksis»

• Mulighet til å leie den beste kompetansen av 
arbeidslivet
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Den norske modellen: Trepartssamarbeidet skaper jobber og 
bidrar til lønnsomhet

Fagskolen 
Innlandet



Modulbasert landbruksutdanning på Fagskolenivå

• Mål for prosjektet 

• «Prosjektet skal resultere i en modell/helhetlig tilbudsstruktur for 
landbruksutdanningen på fagskolenivå. Modellen skal danne grunnlag for 
videre utvikling av landbruksmoduler»

• Behov for praktisk kompetanse

• Samarbeid med flere aktører i landbruksnæringa

• Mange kompetansetilbud i dag som ligner på fagskoletilbud
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Eksisterende moduler

• Landbruk:

• Potetskolen (emne fra Planteproduksjon)

• Presisjonslandbruk er laget med tanke på å bryte opp i moduler (bl a egen 
dronemodul)

Behovet for moduler

• Landbruk:

• Stor etterspørsel etter moduler – omgjøre tradisjonelle kurs til formell 
kompetanse. Mest for bransjen??

• IFK – modell for fagskoleutdanning i landbruket bygd opp av moduler

• Landbruksdepartementet – midler til å lage moduler av eksisterende 
utdanninger
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Grønn teknologi og presisjon i jordbruket



Teknologi og presisjon
• 30 sp

• Deltid, 1år

• Samlings- og nettbasert 

• oppstart februar 2023

EMNEBESKRIVELSE STUDIEPOENG UNDERVISNING/VEILEDNING
LÆRERSTYRTE AKTIVITETER 

MELLOM SAMLINGER
SELVSTUDIUM SUM

Emne 1 Bondens digitale hverdag 10 50 48 162 260

Emne 2 Presisjonsverktøy i 

jordbruket

10 50 48 162 260

Emne 3 Presisjonsteknologi i 

praksis

10 50 48 162 260

Sum 30 150 144 486 780



• Bondens digitale hverdag

• Bruk av Farm Management Information System (FMIS) og 
brukersystemer

• Fillagring og dataforvaltning

• Datasikkerhet

• Brukergrensesnitt i jordbruket

• Gjeldende lover og regler 

• Automasjon i robotteknologi og operasjonssenter

• Presisjonsverktøy i landbruket 

• Dronesertifikat

• Praktisk bruk av drone og andre verktøy innen presisjonsjordbruk

• Sensorer

• Kartdata og GIS

• Lover og regler

• Presisjonsteknologi i praksis

• Prosjekt på egen gård/ rådgivning

• Implementering av teknologi på egen gård eller rådgivning

• Endringskompetanse og endringsvilje

• Lean



Fagskolen Innlandet- bærekraft og sirkulærøkonomi

• Fagskolen bidrar til grønn og bærekraftig omstilling i landbruket og skogbruk:
• heve kompetansen til aktører som jobber innen landbruk og skogbruk. 
• tilby utdanninger for industrien og logistikk. 

• Modulutdanningene er en effektiv, fleksibel og tverrfaglig måte å tilby relevante og spissa utdanninger på.

• Stort nettverk innen både landbruk, skogbruk og industri

• Fleksibel organisasjon – utvikler studier i takt med samfunnsutviklingen og arbeidslivets behov
• Bred og tverrfaglig kompetanse som evner å utvikle raskt nye utdanninger
• God erfaring med tverrfaglige utdanninger

• Flere desentraliserte utdanninger

• Fremtiden: Fagskolen skal kunne tilby flere utdanninger innen 
sirkulær bioøkonomi.

• Vi kan blant annet kunne tilby emner innen produksjonslogikk, teknologier, 
sirkularitet, bærekraft, verdikjeder, entreprenørskap og innovasjon.

Høyere yrkesfaglig utdanning


