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Naturbruk vg1
Naturbruk med realfagsfordypning
Heste- og hovslagerfag vg2
Landbruk og gartnerinæring vg2
Landbruk vg3
Naturbruk(studieforberedende) vg3

Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Liker du å høste av naturens
ressurser i skog, fjell og vann, eller liker du helst å høste av egen innsats?
Velg et yrke som gir grobunn for fremtiden.

Yrker:

agronom,
jurist,
lærer,
landbruksmekaniker,
sykepleier,
naturforvalter, ridelærer,
gårdbruker, hovslager,
avløser,
produksjonsgartner,
bygartner, skogsoperatør,
skogsarbeider-linjerydder,
landskapsarkitekt,
landskapsingeniør, lektor,
sivilagronom-husdyr,
sivilagronom-plantvitenskap,
sivilingeniør-robotikk,
sivilingeniør-byggteknikk,
sivilingeniør-datavitenskap,
sivilingeniør-Kart-Satellitt og
3D-modellering,
sivilingeniør-Kjemi og
bioteknologi,
sivilingeniør-miljøfysikk og
fornybar energi,
veterinær, dyrepleier,
forsker,
arkeolog,
dyrepasser
Kunnskap er viktig i en utdanning og evnen til å lære gjennom hele livet er
avgjørende for å mestre et samfunn i stadig endring.

Kunnskap for felles framtid i ny skole!

Studieforberedende fag
Studiespesialiserende vg1, vg2 og vg3
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomi
Idrettsfag vg1, vg2 og vg3
• Breddeidrett
• Toppidrett
• Friluftsliv
Påbygging til generell studiekompetanse/
Studieforberedende naturbruk
BOTILBUD
Skolen har 3 hybelbygg ved avdeling Holt.
Hvert hybelbygg inneholder 8 enkeltrom (4 rom på
hver side), 2 toaletter, 2 dusjer, felles stue/kjøkken,
vaskerom og utebod. Alle rommene er fult møblert
med gode rammemadrasser garderobeskap, vask
& speil, pult og stol. Skolen har internat med 24
enkeltrom. Rommene er fult møblert på linje med
hybelbyggene. Felles toalett og dusj på gangen i
hver etasje. Måltider serveres i kantina.
Skolen har stallplasser til utleie.

Yrkesfag
Bygg- og anleggsteknikk
• Bygg- og anleggsteknikk vg1
• Tømrer vg2
• Anleggsgartner vg2
Naturbruk
• Naturbruk vg1
• Naturbruk med realfagsfordypning
• Heste- og hovslagerfag vg2
• Landbruk og gartnerinæring vg2
• Landbruk vg3
Helse og sosialfag
• Helse- og oppvekstfag vg1
• Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2
• Helsearbeiderfag vg2
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Velkommen til Tvedestrand VGS, skolen som tar deg videre!

