Naturbruk med realfagsfordypning
Gjeldende for skoleåret 2021-22.

Tvedestrand videregående skole tilbyr elever ved Vg1 Naturbruk to alternative
fagkombinasjoner:
 Alternativ A: Naturbruk – vanlig løp mot yrkeskompetanse
 Alternativ B: Naturbruk med realfag – løp mot studiekompetanse med
fordypning realfag
Alternativ A – mot yrkeskompetanse
Dette er et alternativ som gir det obligatoriske antall timer fellesfag.
Dette er et naturlig alternativ hvis du tenker på et yrkesløp mot agronom, gartner eller andre
yrker som programområdet kan føre til. Ved å ha flere timer Yrkesfaglig fordypning, får du
mulighet til å lære mer om de ulike yrkene.
Om du velger dette alternativet, kan du allikevel oppnå studiekompetanse, ved å velge
Vg3 Påbygg tredje året.
Alternativ B – med realfag
Her bruker du faget Yrkesfaglig fordypning til å ta et større matte- (Mat
1T/1P) og naturfagskurs og der du tar realfagene Matematikk R1/S1 og Kjemi 1 og 2 på Vg2 og
Vg3. I tillegg blir det tilbudt et annet realfag på Vg3, avhengig av interesse/ønske.
Hvis du velger dette alternativet, og tar ekstra realfag på Vg2 og Vg3, kan det gi tilstrekkelig
realfag for å komme inn på studier med spesielle opptakskrav, for eksempel
veterinærstudiet.
Vi tilbyr følgende realfag:
Vg1 Naturbruk:
Mat 1T/1P og 5 timer naturfag
Vg2 Landbruk og gartneri/Vg2 Heste- og dyrefag: Mat R1/S1 og Kjemi 1
Vg3 Påbygg:
Kjemi 2 + Mat R2/S2 + annet programfag*
(For eksempel Biologi)
*Hvilket realfag som blir tilbudt vil noe fra år til år.
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Timefordeling 3-årig løp:

Vg2 Heste- og dyrefag/
Vg1 Naturbruk med
Vg2 Landbruk og gartneri
realfag (t/uke)
(t/uke)
Vg3 Påbygg (t/uke)
Programfag
17
17
Yrkesfaglig fordypning*
3
Engelsk
5
Norsk
4
10
Matematikk 1T/1P
5
Naturfag
5
Kroppsøving
2
2
2
Samfunnsfag
3
Historie
5
Kjemi 1/Kjemi 2
5
5
Matematikk R1/S1
5
Programfag fra ST
5
Matematikk R2/S2
5
Totalt
37
36
32
*De som har realfagsfordypning må ha 3 timer YFF pr uke utenom skolen. Dette tilsvarer 84
timer i løpet av skoleåret. Du må derfor skaffe seg en utplasseringsplass for kveld eller
helg/ferier som kan dekke dette timetallet.
Du har også mulighet for å gå yrkesveien mot agronom eller lærling, selv om du
velger alternativet med ekstra realfag første året.
Vi anbefaler at elever som går for realfagspakka har et karaktersnitt på minst 4 fra
ungdomsskolen.
NB. Realfagsfordypning for naturbruk er et spesielt 3-årig løp som tilbys ved Tvedestrand
vgs. Hvis eleven velger å hoppe av det 3-årige løpet underveis eller ønsker å gå på en
annen skole, kan det føre til at visse fag må tas som privatist.
Ved spørsmål, ta kontakt med:
Studieleder Cecilie Ausland cecilie.ausland@tvedestrand.vgs.no tlf. 37 19 66 50 /41 44 43 90
For mer informasjon: www.vilbli.no www.samordnaopptak.no www.utdanning.no

