
TILBUD VG 2 
SKJETLEIN 
VGS

Hva skal «poden» gjøre 
videre etter vg1?



Videre etter 
vg1 naturbruk 
på vg2

Anleggsgartner og 
idrettsanleggsfag

Heste- og hovslagerfag

Landbruk og gartnernæring

Vg2 naturbruk med realfag



Felles fag for 
alle vg2 
yrkesfag

Norsk (2t/u)

Engelsk (2t/u)

Samfunnsfag (3t/u)

Kroppsøving (2t/u)



Vg2 
Anleggsgartner 
og 
idrettsanleggsfag

PROGRAMFAG:

9 timer Nyanlegg + 8 timer 
Drift – og vedlikehold

9 timer YFF (Yrkesfaglig 
fordypning)



Vg2 Anleggsgartner- idrettsanleggsfaget

Anlegge, stell- og vedlikehold av: 

• parker, hager, rekreasjons- og bo-områder og kulturlandskap.

• ulike idrettsanlegg
• (UB: Ungdomsbedrift)



Fordypning innen anleggsgartnerfaget

opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, 
parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
bygge og vedlikeholde mindre veier og 
plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
utføre natursteinsarbeider i brostein, 
skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
utføre og vedlikeholde plante- og 
vegetasjonsarbeider som omfatter trær, 
busker og blomster



Vg2 Heste- og hovslagerfaget

6 timer stalldrift
5 timer Hest- og hestehold 
5 timer aktiviteter med hest
9 timer YFF (Yrkesfaglig fordypning)
(Drift av rideskole, UB, stallturnus helg)



Hest – gir mange yrkesmuligheter

Drift av rideskole og hestesentre
Stallmester /fagarbeider hest
Travtrener
Hovslager
Rådgiver for produksjonsdyr og andre dyr
Veterinær
Forsker 
Lærer på videregående naturbruk
Equiterapeut (utlandet)
Berider (utlandet)



Vg2 Landbruk 
og 
gartnernæring

10 timer Produksjon og 
tjenesteyting (inkl. 3 timer teori)

6 timer Forvaltning og drift + 1 time 
(7. timen), helgevakt – fjøsuke)

9 timer YFF (Yrkesfaglig fordypning)



YFF – Yrkesfaglig fordypning 
(Landbruk- og 

gartnernæring)

Dette året har vi tilbydd:

• Landbruk, teknikk og skog

• Hund/Smådyr

• Realfag

Praksis på skolen/Utplassering i bedrift



Agronom – gir mange yrkesmuligheter

Husdyr- og planteproduksjon, landbruksentreprenør, 
landbruksavløser, forsøk, rådgiving, salg og service innen 
landbruk.

Nye arbeidsområder for agronomen:
- Ulike typer tjenesteyting (bygdeservice)
- Inn på tunet
- Lokal mat og turisme
- Energiprodusent



Dyr – gir mange yrkesmuligheter

Bruk av hund i forhold til lukt; politi, sopp, 
elektriske feil, barn, snøskred
”Inn på Tunet” (Grønn omsorg)
Terapi / Rehabilitering / Rekreasjon
Førerhund
Dyrehage / Besøksgård
Dyrebutikk
Veterinær 
Dyrepleier (Norge, Danmark)
Bonde / Avløser
Service yrker til landbruk/naturbruk
Dyrepensjonat / Hundepensjonat
Massør (hund, hest)
Hundefører- militæret
Hundefrisør

Avl og oppdrett
Trening og omskolering av dyr
Hundeskole
Kjæledyrskole
”Barnehage” for hunder
Opplevelses turisme
Gårdsbarnehage
Universitet (Antrozoologi, biologi, kjæledyr, 
naturforvalting)
Høyskoler (kjæledyr, turisme, veterinær-
nytt tilbud Bodø)



Mange muligheter……



Omsorg for dyr er også overførbart til 
mennesker




