
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiespesialisering med aktiv - et ukentlig avbrekk i en teoretisk hverdag på Vg1 og Vg2.  

Programfag-valgene for Vg2 og Vg3 studiespesialiserende 

Kjemi 1 og 2    Rettslære 1 og 2 

Biologi 1 og 2    Politikk og menneskerettigheter  

Geofag 1 og 2    Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 

Friluftsliv 1 (Vg3)    Sosiologi og sosialantropologi 

Fysikk 1 (Vg3) 

Matematikk 1P + 2P eller 1T + R1. Vårt fremmedspråk er spansk. 

Et av programfagene er Vg1 kr.dom + Vg2 kr.dom, som til sammen utgjør 5 t/uke (ref. Friskoleloven). 

Alle våre yrkesfaglige utdanningsprogram har fire uker utplassering pr. skoleår på Vg1. Timene hentes fra fagene 

yrkesfaglig fordypning (YFF) og programfag.  

Fellesfag 

Engelsk 5 timer    Naturfag    

Kroppsøving 2 timer   Kristendom 2 timer   

Matematikk (1P-Y eller 1T) 

Programfag Vg1 Naturbruk 

Naturbasert næringsaktivitet i gjennomsnitt 5 timer 

Naturbasert produksjon og tjenesteyting i gjennomsnitt 12 timer fordelt mellom teori og praksis med fordypning i: 

hest, friluftsliv eller landbruk.  

Yrkesfaglig fordypning (YFF) med studieforberedende naturfag eller mer praksisundervisning (agronomi).  

Programfag Vg1 Bygg og anleggsteknikk 

Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 timer Praktisk yrkesutøvelse 12 timer  

Yrkesfaglig fordypning (YFF)  

Programfag Vg1 Teknologi og industrifag  

Produksjon og tjenester 6 timer  Konstruksjon- og styringsteknikk 5 timer  

Produktivitet og kvalitetsstyring 5 timer Yrkesfaglig fordypning (YFF)  

 

 

Fellesfag 

Norsk 4 timer    Samfunnsfag 3 timer    

Kroppsøving 2 timer   Kristendom 2 timer    

Programfag Vg2 Landbruk og gartnernæring (nye læreplaner kommer høsten -21) 

Forvaltning og drift 1   Produksjon og tjenesteyting  

Frilufts-rettede programfag er også en valgmulighet. 

Yrkesfaglig fordypning (YFF) kan velges i fag som: truck + masseforflytning (2 t)/veterinær (2 t)/husdyr (5 t)/  

geofag (5 t)/kjemi (5 t)/friluftsliv (5 t)/hest (5 t).  

Programfag Vg2 Hest- og hovslagerfag (nye læreplaner kommer høsten -21) 

Drift og entreprenørskap   Dyrekunnskap, dyrevelferd og aktivitet  

Yrkesfaglig fordypning (YFF) 7 timer kan velges i fag som: truck + masseforflytning (2 t)/veterinær (2 t)/husdyr (5 

t)/geofag (5 t)/kjemi (5 t)/friluftsliv (5 t)/hest (5 t). 

           

 

Fortsettelse neste side 

 

 

Vg2 Arbeidsmaskiner 

Vg2 Anleggsgartner

Med forbehold om godkjenning



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programfag Vg2 Tømrer  

Konstruksjoner og klimaskall  Materialegenskaper, varmeisolering og tetting  

Vinduer, dører og innvendig arbeid   Yrkesfaglig fordypning (YFF) 

Programfag Vg2 Anleggsteknikk 

Grunnarbeider    Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner  

Drift og vedlikehold    Yrkesfaglig fordypning (YFF)   

Programfag Vg2 Kjøretøy  

Dokumentasjon og kvalitet   Verkstedarbeid  

Yrkesfaglig fordypning (YFF) 7 timer. 

 

 

Vg3 påbygging til generell/spesiell studiekompetanse (etter 2-årig yrkesfaglig utdanningsprogram) 

Fellesfag 

Norsk 10 timer    Historie 5 timer 

Kroppsøving 2 timer   Studieforberedende naturfag 

Matematikk enten 2P-Y eller R1, 5 timer 

Programfag Vg3 studieforberedende innen naturbruk 

Naturforvaltning med utenlandstur 

Programfag til valg 

Ett programfag må velges, 5 timer innen et av fagene: 

Rettslære 
Biologi 1 eller 2 
Friluftsliv 
Geofag 
 

Politikk og menneskerettigheter 
Sosialantropologi 
Kjemi 1 eler 2 
 

De som har gjort seg ferdig med studieforberedende naturfag på Vg1 må velge ytterligere ett programfag til valg. 

Vg3 Landbruk 

Mange fagutferder i løpet av skoleåret. Én praksisdag pr uke. 

Programfag 

Gårdsdrift 6 timer    Plante- og husdyr-produksjon 12 timer 

Utmark og kulturlandskap 5 timer  Økonomi og driftsledelse 5 timer 

Traktor og maskiner 5 timer  Kroppsøving 2 timer 

 

 

 

 

 

(Alle priser er pr. mnd. i 10 mnd. Gjelder skoleåret 2022-2023)

Skolepenger 

Tomb er en offentlig godkjent friskole. 

Yrkesfag: Kr 1 500,- pr. mnd. + kr 1 000,- i plassreservasjon for Vg1, Vg2 og Vg3 – inkl. PC.  

Studiespesialiserende: Kr 1200,- pr. mnd. + kr 1 000,- i plassreservasjon – inkl. PC.  

25 % søskenmoderasjon. 

Internat 

Dobbeltrom (pr. person): Kr 3 200,-  Enkeltrom (pr. person): Kr 3 900,-  

Satser for kost per måned for internatbeboere: Kr 2 950,- (frokost, lunsj, middag, kveldsmat alle dager 

+ kvelds- og helgekos).    

Stipend 
Alle elever får innvilget utstyrsstipend. Dette er en årlig engangsutbetaling som varierer mellom kr 
1071 – 4412,- i de ulike utdanningsprogrammene. Borteboerstipendet er kr. 4603,- pr. mnd, og kan 
innvilges elever med reise over 4 mil eller 3 timer (kollektivtransport). I tillegg kan enkelte også få 
innvilget inntektsavhengig stipend. Se detaljer på www.lanekassen.no. 
 

http://www.lanekassen.no/

