
Linjevalg Vg 1 naturbruk  
 

Informasjon til deg som skal gå vg1 naturbruk ved 

Skjetlein. 
Naturbruk er et bredt fagområde som dekker en rekke tema og yrkesmuligheter. 

Fagområdet er så bredt at de fleste naturbruksskoler har en oppdeling av studiet 

allerede på vg1 slik at elevene kan gjøre et valg ut fra interesser og planer for 

yrkesvalg. Dette gjelder også for Skjetlein, og du har 4 muligheter å velge blant: 

• Landbruk og teknologi 

• Dyrefag 

• Hestefag 

• Veterinær og forskerlinje 

Alle valgene har samme læreplan, og uansett hva du velger, har du mulighet for å 

velge fritt blant vg2-alternativene for skoleåret etter vg1. Det vil også være mulig å 

gjøre et bytte av linje i løpet av de første ukene, med forbehold om at dette er mulig 

ut fra tilgjengelige plasser på de ulike linjene. Det siste gjør at du bør tenke deg godt 

om før du velger hvilken av de fire alternativene du tror er best ut fra interesse og 

planer for yrkesvalg. 

I den videre informasjonen finner du en beskrivelse av hva linjene innebærer, slik at 

du kan ta et best mulig valg før skolestart. 

 

Hva kan du bli? 

Naturbruk kan være en grønn start på din utdanningsvei, og her finnes det noe for 

alle og enhver. Særlig for deg som har interesse og engasjement for dyr, mat, natur, 

maskiner, friluftsliv og bærekraft. Full oversikt over fagutdanningene du kan ta med 

utgangspunkt i naturbruk, finner du på www.vilbli.no 

  

http://www.vilbli.no/


Visste du at naturbruk kan gi både fagbrev og 

studiekompetanse? 

Ved å velge naturbruk på Skjetlein kan du få både studiekompetanse og 

yrkeskompetanse. Lærlingeløp med fagbrev er èn mulighet, men du kan også velge 

studieforberedende retning, slik at du oppnår generell studiekompetanse som kreves 

ved høgskoler og universitet. Dette gjør du ved å velge påbygg på tredje skoleår, evt 

med faget naturforvaltning i tillegg. 

Dessuten tilbyr vi realfag for deg som har ønske om spesiell studiekompetanse 

(f.eks. veterinær-, lege, tannlege- og ingeniørstudier). Vårt realfagstilbud har særlig 

vekt på dyr, og betegnes derfor som veterinær- og forskerlinjen da mange av våre 

elever tar sikte på en veterinærutdanning. 

 

 



Landbruk og teknologi 

 

Linjevalg landbruk og teknologi vil gi en allsidig 

skolehverdag. I praktiske fag lærer du om stell av 

planter, stell og fôring av dyr, bærekraftig bruk av 

naturen og maten vi produserer. Opplæringen 

handler også om drift av skolens gårdsbruk, skog, 

veksthus og parkanlegg, og foredling av råvarer.  

Utdanningen fokuserer på god dyrevelferd og 

dyrehelse, dyreatferd, bærekraft og sikker 

matproduksjon. 

I teknologidelen vil du få opplæring i bruk av 

traktor og maskiner, simulatortrening, roboter, 

kurs i sveising og maskinvedlikehold. Det vil bli 

mulig å ta flere kurs på denne linjen, blant annet 

trafikalt grunnkurs og kurs i bruk av motorsag 

På skolen har vi melkekyr, sau, gris og høns. 

Skjetlein dyrker også mange ulike vekster; korn, 

gras, potet, grønnsaker, frukt og bær. I tillegg har 

skolen et veksthus der vi dyrker både spiselige 

vekster og blomster. Skolen har en stor og 

moderne maskinpark og egen skog der du får 

lære om skogsdrift og bruk av tilhørende redskap. 

Som elev deltar du i et stort spekter av praktisk 

arbeid på gården gjennom hele skoleåret.  

Dersom du velger denne linjen, vil det på vg2 

være mest naturlig å velge 

• vg2 landbruk og gartnernæring 

• vg2 anleggsgartner eller 

• vg2 skog 

  

 

  



 

Dyrefag 

 

Vil du arbeide med dyr og dyreeiere? For å 

jobbe med dyr må du ha et godt dyreblikk, være 

omsorgsfull, nysgjerrig og like praktisk arbeid. 

På Skjetlein får du jobbe med mange ulike 

dyreslag. I dyreavdelingene på skolen lærer du 

om praktisk stell og sikker og trygg håndtering, 

fôring og stell av de ulike dyreslaga vi har.  

 

På Skjetlein har vi en stor og innholdsrik 

dyrestall og eget fjøs. Det vil derfor bli mulig å 

lære om mange av våre egne dyreslag i praksis.  

 

Dersom du velger denne linjen, vil det på vg2 

være mest naturlig å velge  

• vg2 heste og dyrefaget  

  



Hestefag 

  

Hestefaget handler om hesten som 

ressurs i næring, sport og fritid.  

Faget gir deg kompetanse i hold og 

bruk av hest, og drift av 

hestebedrift. Skolen har 16 kjøre- 

og ridehester. Ridehus (23x60 

meter), utebane og treningsvei.  

Dersom du velger denne linjen, vil 

det etter fullført vg1 være mest 

naturlig å velge  

• vg2 Heste- og dyrefaget  

• lærling som hovslager 

  



Veterinær og forskerlinjen 

 

Veterinær- og forskerlinjen er tilbudet for deg som ønsker å oppnå 

studiekompetanse med full fordypning i realfag. Dette er et krevende studieløp og du 

har realfag på alle 3 år på Skjetlein. Inntak på denne linjen forutsetter 

grunnskolekarakterer som gir et realistisk grunnlag for gjennomføring av studiet. På 

veterinærlinjen har du ikke en spesialisering utover at du har valgt realfag, og vil ha 

en allsidig praksis med både dyr, plantefag, skog og maskiner.  

Elever på denne linjen vil delta i spennende forskningsprosjekter i samarbeid med 

universitets- og forskningsmiljø. 

 

 

 

Hva må du ha av klær og utstyr når du starter 

på skolen? 

På yrkesfaglige studieretninger trenger du en del klær og utstyr i skolehverdagen. 

Dette vil variere ut fra hvilken linje på naturbruk du velger, og du skal derfor ikke 

kjøpe inn noe før du starter på skolen. Etter skolestart vil dere i samarbeid med 

lærerne komme frem til hva dere trenger å anskaffe. 

 

«Blått» naturbruk 

Utover de vg2-alternativene som er nevnt over, finnes også de to vg2-tilbudene «fiske 

og fangst» og «akvakultur», som blant annet tilbys på Guri Kunna videregående skole 

på Hitra/Frøya. Disse tilbudene kan velges uavhengig av hvilken linje du velger på vg1 

naturbruk. 

 



 


