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Godkjent skoleår – Mange fagtilbud 
Støttes av Lånekassa 



Hvam vgs i Akershus fylkeskommune gir elever fra naturbruk mulighet til å ta Vg2 ved 
Askham Bryan College. Skolen ligger like utenfor York i Nord-England, og tilbyr 
utdanning på både videregående nivå og høgskolenivå. 
 
Skoleåret 2017-2018 er det 19 elever fra forskjellige programområder og 
naturbruksskoler i Norge som tar Vg2 ved Askham Bryan College. Omtrent halvparten 
av elevene er fra Akershus. 
 
Skoleåret er kompetansegivende og godkjent. Det betyr at du kan begynne på Vg3 
eller gå ut i lære når du kommer tilbake til Norge, forutsatt at alle fag er fullført og 
bestått. Det betyr også at Statens Lånekasse for Utdanning dekker størstedelen av 
utgifter til skolepenger, kost, losji, utstyr og reiser etter faste satser. Det Lånekassen ikke 
dekker må eleven selv betale i egenandel. Når det gjelder forsikring, er elevene dekket 
av fylkeskommunens ordninger på reise til og fra, og av Askham Bryan College under 
oppholdet. Elever som ønsker å reise i Storbritannia på egen hånd under oppholdet må 
ha seg egen forsikring. 
 
Vg2 ved Askham Bryan College innebærer at du har både teorifag og praksis. Du kan 
søke om å fordype deg i ett av følgende hovedemner/programområder: 

 Animal Management (Dyrekunnskap) 
 Agriculture (Landbruk) 
 Equine (Hestefag) 
 Countryside Management (Naturforvaltning/Miljøfag) 
 Horticulture and Landscaping (Gartner/Anleggsgartnerfag) 

 
I tillegg til programfagene på naturbruk skal du ha norsk, engelsk og samfunnsfag som 
er obligatoriske fag på Vg2. Elever som er i et løp med fordypning i realfag kan også 
velge Kjemi 1 og Matte 2P eller R1. Noen av fellesfagene kan bli tilbudt i samarbeid med 
York College, og da vil undervisningen i disse fagene finne sted der. 
 
De norske elevene bor på skolens internat. Dette er et veletablert og trygt botilbud med 
egne avdelinger for gutter og jenter, og for elever under og over 18 år. Internatet har 
eget reglement, miljøarbeidere og nattevakter, og mange tilbud om kvelds- og 
helgeaktiviteter for elevene som bor der. Vi anbefaler at norske elever betaler for “full 
board” som dekker frokost, lunsj og middag i skolens kantine.  
 
Skoleåret ved Askham Bryan College starter i begynnelsen av september og avsluttes 
med en «graduation ceremony» i månedsskiftet juni/juli. De norske elevene blir fulgt på 
reisen til og fra York av en norsk koordinator/leder fra Hvam vgs.  
 
Hvam vgs har ansvar for å vurdere søkere til Vg2 ved Askham Bryan College. Du må selv 
søke om plass. Tilbudet vil være søkbart i Vigo. Ta kontakt med studieleder Janniche 
Langseth ved Hvam vgs for hjelp til å søke i Vigo i god tid innen 1. mars. Du skal også 
fylle ut et skjema med tilleggsopplysninger, som du vil få tilsendt når du henvender deg 
til studieleder Hvam vgs. Du søker med forbehold om at du får de fagene som er 
obligatoriske i det løpet du går, og du har mulighet til å endre søknaden din én gang 
innen 1. juni. Husk at du bør sette opp flere valg, det vil si andre aktuelle Vg2-kurs på 
egen skole, i tillegg til Vg2 i England. 
 



Ved inntak av elever legges det vekt på lite fravær, ordens- og atferdskarakterer, 
kompetanse i engelsk og programfag, og anbefaling fra faglærere. Du må være 
selvstendig og motivert, og forberedt på å jobbe mye med både teori og praktiske fag. 

 
 
ASKHAM BRYAN COLLEGE er en av Englands største naturbruksskoler og har mange 
fagtilbud. Skolen har ordinær gårdsdrift med ulike produksjoner, gartneri og landskapspark, 
og et stort hestesenter med tre stallavdelinger, sprang- og terrengbane, og mulighet for å 
delta i konkurranser. Skolen har en nybygget avdeling for dyrekunnskap, med blant annet 
eksotiske dyr som surikater, lamaer og wallabies, reptiler, amfibier, fugler, smågnagere, 
kennel og mye annet. Landskapet i Yorkshire med store områder utmark og jaktterreng 
brukes aktivt i undervisningen for elever på naturforvaltning. Se www.askham.bryan.ac.uk 
for mer informasjon, bilder og videoer. 
 
YORK er en trivelig by med mange severdigheter, butikker og fritidstilbud, og en stolt 
historie med påvirkning fra skandinavisk vikingtid. Det tar ca 20 minutter med buss fra 
skolen til York sentrum. Les mer om York på www.visityork.org. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

For nærmere informasjon, ta kontakt med: 
 
Studieleder Janniche Langseth 
Hvam videregående skole 
Tlf: 63 91 21 05 
e-post: janniche.langseth@hvam.vgs.no 
 
 

Forventede kostnader basert på årets satser (skoleåret 2017-2018): 

Tuition (skolepenger) ca £8000 

Room & board (kost og losji) ca £5000 (half board) - £5600 (full board) 

Utstyrspakke til internathybelen ca £120 

Reise tur/retur x 2 (elevene reiser hjem i juleferien) ca £900 

Støtte fra Lånekassa dekker ca 85% av skolepengene. I tillegg søker man bostipend, 
reisestipend og utstyrsstipend, og dette følger faste satser i Lånekassa. Det er mulig å 
søke om behovsprøvd stipend i tillegg, avhengig av familiens økonomi. 

I tillegg kommer utgifter til sosiale aktiviteter som det er valgfritt å være med på, og 
eventuelle ekstra forsikringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 


