Velkommen til naturbrukskulen
Gjermundnes vgs.

Studiehåndbok for
voksenagronomkurset 2019 – 2021

Velkommen som voksenelev ved Gjermundnes vgs!
Dette dokumentet du nå holder i hånden er ment som informasjon for deg som vil ta
utdanning som voksen ved Gjermundnes vgs. Informasjonen skal være til hjelp for at
du kan gjennomføre studiene på en best mulig måte.

1.

PRAKTISK INFORMASJON

Det blir oppstart med 1. samling i torsdag og fredag, 05.- 06. september
Undervisningen foregår på Gjermundnes vgs. på Vikebukt i Vestnes kommune.
Samlingen med vekt på økologisk landbruk kan bli lagt til Tingvoll.
Administrative og praktisk spørsmål om kurset kan rettes til.
 Rektor Aadne Haarr; tlf. 915 84 305, e-post; aadne.haarr@mrfylke.no
 Kurskoordinator Åsmund Skålvik; tlf. 480 32 832, e-post;
asmund.skalvik@mrfylke.no
Faglige spørsmål kan også rettes til;
 Avdelingsleder naturbruk; Hilde Legernes, tlf. 968 30 974, e-post;
hilde.legernes@mrfylke.no
Informasjonskanaler/læringsplattform
 Læringsplattformen Itslearning vil bli brukt som informasjonskanal ut til
deltakerne på voksenagronomkurset. Du får brukernavn og passord ved
oppstart av utdanningen.
 Itslearning vil også bli brukt som en faglig ressursbank, generell informasjon,
personlige meldinger og informasjon om eksamen. Du må logge deg på
itslearning ofte i utdanningstiden for å holde deg oppdatert. Vær gjerne aktiv
og delta i diskusjoner med medelever.
Undervisning
Undervisningen er lagt opp som et komprimert løp. Dette medfører redusert timetall i
forhold til det som tilbys for ungdom på dagtid. Men du skal i prinsippet nå de samme
læremålene. Du må derfor regne med mye egenarbeid og sjølstudier.
Faglærer vil gi veiledning på hva du må gjennomgå på egenhånd. Har du spesielle
utfordringer, f.eks. lese- skrivevansker må du gi beskjed til oss. Vi vil prøve å legge til
rette/ta hensyn til dette.
Undervisningen foregår på samlinger med
oppmøte, og ved bruk av ulike former for
undervisning over internett. Hovedtyngde av
undervisningen skjer på 2-dagers samlinger
(fredag – lørdag) over to år ifølge plan for
forelesninger. Mellom samlingene blir det lagt
ut fagstoff og oppgaver på Itslearning etter
behov. Det blir 1-2 innleveringsoppgaver per
fag/modul.

Gjermundnes vgs samarbeider med landbrukets egne næringsorganisasjoner i
undervisningen. For noen fag vil næringsorganisasjonene stå for undervisningen
mens fagpersonell ved Gjermundnes vgs vil stå for oppgaver og vurdering av disse.
Det vil bli lagt opp til praksisøkter på samlingene. Her må dere være forberedt på å
ha med arbeidsklær tilpasset det arbeidet som skal utføres. Verneutstyr til bruk i
skogen kan lånes av skolen.
Liste over pensumlitteratur blir delt ut, sendt deltakerne i forkant av hver modul, eller i
første samling.

2.

DERSOM DU SLUTTER ELLER ENDRER ADRESSE

Hvis du allikevel starter på opplæringen etter at du har fått beskjed om opptak, må du
gi skriftlig beskjed til Gjermundnes vgs. snarest mulig. Dette for at andre kan få
plassen din.
Du skal også gi skriftlig beskjed dersom du slutter på et eller flere fag i løpet av
skoleåret. Muntlige henvendelser godtas ikke.
Hvis du endrer adresse eller telefonnummer må endringene sendes skolen snarest.

3.

KOSTNADER FOR OPPLÆRINGEN

Gjermundnes vgs får fra høsten 2019 støtte gjennom «Nasjonal modell for
voksenagronomopplæring». Dette medfører at kurset blir gratis for deltakerne.
Du må ha egen PC og dekke reise og opphold i forbindelse med samlingene på
kurset.

4.

FRAMMØTE TIL UNDERVISNING

Du må måte opp på samlingene og være aktiv i praktisk og teoretisk undervisningen.
Du må delta på prøver og obligatoriske oppgaver for å få termin- og
standpunktkarakter.
Din egen innsats avgjør grunnlaget for å
sette karakter. Faglærer og Gjermundnes
vgs vurderer grunnlagsmengden i hvert
fag. Dersom du har for lite karaktergivende
grunnlag (vurderingsgrunnlag), får du
beskjed om dette fra faglærer om at du står
i fare for å miste deltakerstatusen din.
Dette vil si at du ikke kan få karakter i
faget.

NB: Du har kun 1 mulighet hvert semester til å ta opp igjen prøver du har gått glipp
av på grunn av sykdom e.l. Dette er i desember og mai. Dato fastsettes av faglærer.
Dårlig resultat på en tidligere prøve gir ikke rett til å gjennomføre en ny prøve. Utsatte
prøver avtales med den enkelte faglærer eller kontaktperson ved Gjermundnes vgs.

5.

FERIE/SYKDOM/ANNET LANGVARIG FRAVÆR

Dersom du vet at du vil få et langvarig avbrekk fra undervisningen har du bør du ta kontakt
med oss om dette. Du bør/må da få status som privatist. Dette betyr at du må melde deg opp
til eksamen som privatist (egne regler). OBS: Her er også egne tidsfrister.

6.

JUKS OG PLAGIAT

Ved juks eller forsøk på juks på en prøve kan du bli bortvist fra samlingen prøven
inngår i. Du vil da også få karakteren 1 på gjeldende prøve. Du vil ikke få anledning
til å ta ny prøve/ny innlevering.
Dette kan medfør at du mister deltakerstatusen din og må melde deg opp som
privatist i faget/fagene.
Innleveringer/oppgaver med avskrift, eller tilnærmet avskrift av litteratur,
internettdokument o.l. uten kildehenvisning, anser vi som plagiat ig gir ikke grunnlag
for karakter for gjeldende oppgave. Altså ingen karakter; IV (ikke vurdert).

7.

VURDERING, KARAKTERER OG EKSAMEN

For å få bestått et fag må du:
 Ikke få lavere vurdering i faget enn karakteren 2 i samtlige vurderinger på
innleveringer og prøver i faget.
 Deltatt på alle prøver, levert alle innleveringer/oppgaver i faget (faglærer kan
gjøre unntak)
 Deltatt i teori og praksisundervisningen uten ugyldig fravær.

8.

BØKER

Har du deltakerstatus kan du fra høsten 2019 låne bøker til alle fag på Gjermundnes
vgs. Når du låner bøker og signerer låneavtale, godtar du følgende:

9.



Bøkene du låner er i hele låneperioden Gjermundnes vgs sin eiendom.



Lånte bøker skal være innlevert senest etter eksamen i mai/juni. Denne
datoen er siste frist uten mulighet for forlengelse eller unntak. Dersom bøkene
ikke er innlevert innen satt frist blir de fakturert låntaker til full pris.



Låntaker forplikter seg til å returnere bøkene ubeskadiget og uten noen form
for notater, understrekelser, etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må
erstattes.

IKT

Gjermundnes vgs vil gi innføring i bruk av Itslearning for elevbruk til innlevering etc.
Du må disponere en personlig PC for å følge studiene. De fleste
innleveringer/oppgaver vil kreve at du behersker MS Office eller lignende.
Vennligst gi beskjed dersom du har behov for opplæring i bruk av data på mer
grunnleggende nivå.
Gjermundnes vgs har ikke utlånsordning for PC-er, eller annet datautstyr.

10.




11.

FILFORMATER PÅ INNLEVERINGER
Alle tekstdokumenter skal leveres i .doc-format (eller .rtf), kompatibelt med
World 97-2001, eller nyere.
Alle regneark skal leveres i .xls-format, kompatibelt med Exel 97-2003
Alle presentasjonsfiler skal leveres i ppt-format, kompatibelt med PowerPoint
97-2003 eller nyere.

DINE LÆRERE

Faglærer vil være tilgjengelig for veiledning på Itslearning, e-post eller telefon. Den
enkelte faglærer gir informasjon om når han/henne er lettest tilgjengelig.
Mobilnumrene skal kun brukes dersom du har noe svært viktig å formidle og da i
kontortiden 08.00 – 15.00, mandag til fredag.

12.

STIPEND OG LÅN

Voksenagronomkurset er godkjent som grunnlag for stipend/studielån gjennom
Lånekassen. For å registrere søknad i Lånekassen må du bruke MinID eller BankID.
Hjelp og veiledning kan du få hos Jorun Frostad på ekspedisjonskontoret på
Gjermundnes vgs. Tlf. 712 82 917.

13.

STUDIETIPS

Som voksen har du med deg en modenhet og erfaring som kan brukes positivt til
læring. Vår erfaring er at voksne lykkes svært godt i sine studier – dersom de tar
oppgaven alvorlig.
Prøv å gjøre studiet interessant og matnyttig.
 Strukturer tiden din godt. Sett av faste dager du skal studerer på. Gjør avtaler
med andre slik at forpliktelsen blir sterkere.
 Bruk ulike læringsmetoder, les, diskuter, se film, finn fagstoff på nett, praktiser
etc.
 Finn en medelev som har samme ambisjonsnivået som deg.
 Finn lærebøker/ressurser som passer deg best.
 Ikke vær redd for å spørre lærere og medelever.
Ta tak i det du ikke vet og prøv å finne svar. Vær glad for å finne områder du ikke
kan. Når du leter etter svar er det mye lettere å beholde konsentrasjonen og arbeide
målrettet.
Samarbeid med andre i samme situasjon. Husk at den beste læring er at du bidrar
med din kunnskap til andre.
Fortell andre om dine studier
Rydd plass i privatlivet og få aksept for å få bruke den tida som trengs. Om
barn/ektefelle anerkjenner og hjelper deg vil arbeidet med studiene bli mye lettere.

14.

FAG OG INNHOLD

ÅR
2019 – 2020
(Vg2)

Fag
Produksjon og tjenesteyting, LGA
2001

Tema i faget

Forvaltning og drift, LGA 2002

Vg3-fag som
taes 1. året.

Valgfag;Traktor- og maskiner,
LBR 3004

2020 – 2021
(Vg3)

Valgfag; Økologisk landbruk,
LBR 3006
Plante- og husdyrproduksjon, LBR
3001

Utmark og kulturlandskap, LBR
3002
Gårdsdrift, LBR 3003
Det vil bli utdelt en egne plan for datoene for de ulike samlingene og en detaljert plan
for hver enkelt samling.

15.

EKSAMEN OG VITNEMÅL

For å få gå opp til eksamen må du ha levert nok innleveringer til at faglærerne har
kunnet sette en standpunktkarakter på deg.
Alle elevene skal opp til tverrfaglig eksamen på Vg2 der fagene Produksjon og
tjenesteyting, samt Forvaltning og drift inngår.
Alle elevene skal opp i tverrfaglig eksamen på Vg3 der fagene Plante- og
husdyrproduksjon, Utmark og kulturlandskap samt Gårdsdrift inngår.
I tillegg skal elevene opp til eksamen i et av fagene Økologisk landbruk1 eller Traktor
og maskin.
Fullført opplæring og beståtte eksamener gir rett til yrkestittelen agronom.
Du vil få utdelt vitnemål fra Gjermundnes vgs.

08.02.2019
Åsmund Skålvik
kursleiar

