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Fagskolen Innlandet 
STRATEGI

• Fagskolen Innlandet skal i den neste 
programperioden starte to nye studier 
innenfor grønne næringer i samarbeid 
med kompetansemiljøer og 
næringsaktører i Innlandet

• Fagskolen Innlandet har deltatt i 
arbeidet med ny handlingsplan for 
bioøkonomistrategien i Innlandet og har 
løpende dialogmøter med Innlandet 
fylkeskommune, næringsavdelingen
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Fokusområder

• Være en viktig aktør for 
landbruket
• Samarbeide med aktører i 

Innlandet
• Nasjonal tilbyder av 

landbruksutdanning

• Modulbasert utdanning 
• mer fleksibilitet
• ulike utdanningslengder

• Yrkesfaglig utdanningsløp
• Fra agronom til høyere 

utdanning

• Tilpasse utdanning etter 
næringens etterspørsel
• Relevant for yrkesaktøren 
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Landbruksbilder.no

STOLTHET 

i yrkesfaglig 

utdanning!



Landbruksstudier ved Fagskolen Innlandet 2020/2021
Antall studenter vår 2021: 137 Estimert antall høst 2021: 158

Innlandet

Studiested Gjøvik i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Innlandet

Natur-og kulturbasert entreprenørskap, 30 stp, 1 år deltid, STARTER HØSTEN 2021

Potetskolen (modul), 22 stp, 1 år deltid, 2020

Studiested Storsteigen videregående skole

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket (agrotekniker), 60 stp 2 år deltid, NYTT KULL HØST 
2021

Viken

Studiested Hvam videregående skole/Grønt fagsenter

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet (Inn på tunet 
Innlandet SA), 60 stp, 2 år deltid, 2020 – 2022

Planteproduksjon og driftsledelse (agrotekniker), 60 stp 2 år deltid, NYTT KULL HØST 2021

Kvalitetsrevisor i landbruket (Norsk mat og Debio), 60 stp 2 år deltid, 2020 – 2022

Vestfold og Telemark

Studiested Nome videregående skole

Sauehold og lokal foredling (agrotekniker), 60 stp, 2 år deltid, avsluttes vår 2020 (planlagt oppstart 2022)

11.11.2021 4



POTETSKOLEN
– modulutdanning for den praksisinteresserte bonden

• Startet November 2020 med 
45 studenter fra hele landet

• Et samarbeid mellom
Fagskolen Innlandet og
Norsk landbruksrådgivning
Innlandet

• Kompetanseheving for 
potetprodusenter

• Nettbasert med samlinger
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Årets tildeling fra Diku/Kunnskapsdepartementet
«GRØNN TEKNOLOGI OG PRESISJON»

• Prosjektmål

• Utvikle et nytt studie som kan gi 
bonden kompetanse om 
anvendelse av teknologi i 
produksjonen

• Skape møteplasser for aktører i 
Innlandet knyttet til 
presisjonsjordbruk

• Koble teknologi og landbruk 
tettere sammen

• Innkjøp av drone og utprøving av 
denne i undervisning gjennom 
etablering av «læringshub»

• Samarbeid med

Høgskolen Innlandet, avdeling Blæstad

Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Innlandet Bondelag

Norsk landbruksrådgiving Innlandet

Lena-Valle videregående skole

SINTEF Raufoss manufacturing
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Fremtidens utdanningsløp – EN GRØNN VEI

Agronom 2+2

Høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskole)

Yrkesrettet bachelor

Studiespesialisering 
(realfag)

Universitet/høyskole

Phd

(vitenskapelig eller næringsrettet)
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Fagområdeakkreditering for landbruksfag

Kjærkomne tiltak for landbruksnæringa

Fagskolen Innlandet er den første fagskulen som får akkreditering for 
fagområdet landbruk. Den sakkunnige komiteen som har vurdert søknaden for 
landbruksfag, trekkjer fram at fagområdeakkreditering innanfor landbruk er eit 
kjærkome tiltak for heile næringa og for utdanningssektoren. Dei sakkunnige har 
intervjua fleire aktørar i landbruksnæringa som bekrefta at Fagskolen Innlandet 
er god til å ta tak i behova som finst i landbruket. Studentane framhevar den 
praksisnære tilknytinga og erfaringa dei får gjennom utdanningane på Fagskolen 
Innlandet, opp mot den teoretiske utdanninga som vert tilbode innan landbruk i 
universitets- og høgskulesektoren.

Nokut, september 2021 Fagskolen Innlandet først i landet med fire 
fagområdeakkrediteringar | Nokut
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Oppbygging av studiene
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Agroteknikeren – 60 studiepoeng 

• Økonomi og driftsledelse

• Fagemner

• Hovedprosjekt

Moduler

• Fagemner som tilbys som enkeltstående utdanninger



Muligheter

• Formalisering av kurs 

• Fagspesifikke kortere utdanninger

• Fagskolegrad på 120 stp som gir studiekompetanse

• Områdeakkrediteringen gjør at vi raskere kan tilpasse oss næringens behov

• Tverrfaglighet – landbruket og tekniske fag  

• Landbruksfag som del av utdanningsstrukturen i Norge på lik linje med andre 
fagfelt
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Landbruksbilder.no

STOLTHET 

i yrkesfaglig utdanning!

En del av en grønn 

kunnskapsklynge i Innlandet



fagskolen-innlandet.no

facebook.com/fagskoleninnlandet

twitter.com/fagskolen innlandet

Høyere yrkesfaglig utdanning innen landbruksfag


