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Del 1 – fellesfaglig informasjon 

Innledning 

Formålet med studiet Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av 

planter og natur (heretter kalt Grønn helse) er å utdanne brukerorienterte og reflekterte 

yrkesutøvere som har kompetanse i å kunne bruke planter, utemiljø og natur som et tiltak ovenfor 

mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings – og 

habiliteringsperspektiv. Dette kan være innenfor fagfelt som eldreomsorg, demensomsorg, 

hverdagsrehabilitering eller innenfor psykisk helse eller rehabilitering ved institusjoner. Studiet 

vektlegger menneskets ressurser og behov for å utføre meningsfylte aktiviteter utført i et ute- og 

innemiljø hvor natur og planter er sentrale elementer. Opphold i naturen oppfatter de fleste av 

oss som restituerende og helende. Det vil kunne ha en betydning for livskvalitet og innvirke på 

både fysisk og psykososial helse.  

 

Studiet har fokus på fysisk utforming og bruk av utemiljø slik at det kan gi en helsegevinst for ulike 

brukergrupper. Det vil bli vektlagt utemiljø for restitusjon og utemiljø for å fremme aktivitet. Bruk 

av planter og naturmateriale vil knyttes opp til aktiv eller passiv deltagelse individuelt eller i gruppe 

for å fremme helse. En studie fra 1984 som ofte refereres til er” View trough a window” 1 . 

Studien viste at pasienter med utsyn til et tre eller annen natur fra sykerommet, viste raskere 

restitusjon enn kontrollgruppen som hadde utsikt til en murvegg. Flere studier fra 2000 tallet viser 

at parker og hager skaper en arena som kan fremme helse og reduserer stress og lettere mentale 

lidelser. En studie fra Norge viser at mennesker med depresjon som gjennomfører et 

behandlingsopplegg med bruk av hageaktiviteter får redusert depresjonens alvorlighetsgrad.23 

 

 
1
Ulrich, R. S. (1984): View through a Window may Influence Recovery from Surgey. Science, April 27 (v 224  p 420) 

2
Gonzales, M.T., Hartig, T., Patil, G.G., Martinsen, E.W. & Kirkevold. M. (2010): Therapeutic horticulture in clinical depression. A prospective study 

of active components. Journal of Advanced Nursing, 66 (9), 2002-2013  

3 Gonzalez,  M..T. , Hartig, T., Patil, G.G., Martinsen, E.W., & Kirkevold, M. (2011): A prospective study of existential issues in therapeutic 

horticulture for clinical depression. Issues in mental health nursing, 32 (1), 73-81 
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Helsedirektoratet ser store utfordringer i den kommende økning av antall eldre over 65 år. 

Forebyggende helsearbeid er omtalt som et satsningsområde ovenfor denne gruppen. Fysisk helse 

og ernæring er allerede definert i dette forebyggende perspektivet. I studiet Grønn helse er bruk 

av utemiljø vesentlig for å fremme helse. Det er opprettet mange sansehager ved sykehjem i 

Norge. En kartlegging viser at disse har blitt tatt i bruk i varierende grad og på ulike måter, men at 

det er stor interesse for å ta i bruk sansehager som miljøarbeid for beboerne, både hos de ansatte 

og ledelsen ved institusjonene. Det ble derfor anbefalt å opprette en utdanning slik at ledere og 

annet helsepersonell i ulike institusjoner kan utvikle kunnskap og ferdigheter for å bl.a. ta i bruk 

sansehagene mer da det vises at bruken av disse kan dempe uro og skape trivsel 4. 

 

Definisjon Grønn helse: Med Grønn helse i dette studiet menes tiltak eller prosjekter man 

iverksetter ved å benytte planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. 

 

Grønn helse - et studium med fokus på bærekraft 

Vea er en miljøfyrtårn-sertifisert fagskole. Dette innebærer at fagskolen bidrar til et mer miljø- og 

klimavennlig samfunn. Det jobbes opp mot FN sine 17 bærekraftsmål både i driften av skolen og i 

undervisningen. Ved å legge vekt på bærekraft i undervisningen, håper Vea å bidra til økt 

bærekraftstankegang i bransjene og dermed et mer miljø- og klimavennlig 

Norge. 

Ved å gjennomføre denne utdanningen, vil du tilegne deg nødvendig kompetanse 

til å kunne foreta mer bærekraftige valg i utførelsen av dine arbeidsoppgaver. 

Grønn helse tar for seg temaer som hører inn under FNs 17 bærekraftsmål. 

Studiet har fokus på blant annet bærekraftig utvikling og livsstil samt kulturens bidrag til 

bærekraftig utvikling. Studiet gir også innblikk i hvordan du kan bidra til trygge, inkluderende og 

tilgjengelige grøntområder og uterom (Jamfør FNs mål 4,7 og 11.7) 

Etter endt utdanning vil du ha tilegnet seg kompetanse til å bidra med å oppfylle disse målene. 

 

 

 

 

 

 
4 Kirkevold, M. & Gonzales M. T. (2015): Clinical Use of Sensory Gardens and Outdoor Environments in Norwegian Nursing Homes: A Cross-

Sectional E-mail Survey. Issues in Mental Health Nursing, 2015: 36:35-43 

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Overordnet læringsutbytte 

 

Kunnskaper 

Kandidaten 

 har kunnskap om begrepene forebyggende og helsefremmende arbeid og rehabilitering- og 

habiliteringsarbeid.  

 har kunnskap om hvordan planter og naturmateriale kan brukes og skjøttes for å fremme 

helse via de ulike helseperspektivene (forebyggende, helsefremmende, rehabilitering og 

habilitering) 

 har kunnskap om aktivitetsvitenskap som vektlegger menneskers grunnleggende behov for 

å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter gjennom livsløpet, i samspill med sine omgivelser 

 har innsikt i relevant lovverk, teori og forskning som kan understøtte og begrunne 

iverksetting av ulike tiltak samt kjennskap til lover og forskrifter som regulerer kravene til 

universell utforming og bruk av planter i offentlige rom  

 har kunnskap om systematisk Helse miljø og sikkerhet (HMS) arbeid og internkontroll 

system ved arbeidsplasser som skal bidra til å forebygge skader og miljøforstyrrelser 

 har kunnskap om hvordan planter og natur har vært brukt i behandling av brukere de siste 

tretti årene 

 kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom kjennskap til de aktuelle fagmiljøer og 

nettsteder i Norge hvor bruk av planter og natur har fokus i helsefremmende arbeid  

 har forståelse for menneskers generelle nytte av å være ute og i naturen og hvordan dette 

virker både forebyggende og restituerende på helsesituasjonen 

 kjenner til begrepet miljøpsykologi og prinsipper for stressreduksjon og hvordan et fysisk 

utemiljø bør være utformet for å virke positivt på helsen 

 

Ferdigheter 

Kandidaten  

 kan planlegge og gjennomføre et gruppetilbud med begrunnelse i teoretisk forståelse av 

mennesket og helse basert på aktivitetsvitenskap, helsefremmende arbeid eller 

rehabilitering 

 kan planlegge og anvende sin faglige kunnskap om bruk av planter og natur i 

helsefremmende arbeid 
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 har kjennskap til og kan anvende ulike planleggingsverktøy som er relevante i arbeidet med 

en tiltaksplan for en bruker eller brukergruppe 

 kan kartlegge og anvende kunnskap om aktuelle arbeidsmiljøforhold både inne og ute og 

foreta konkret vurdering av risikoforhold, og kvalitetssikre dette opp mot HMS arbeid på 

arbeidsplassen 

 kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å underbygge hvorfor et tiltak er aktuelt 

for ulike brukere 

 kan kartlegge og identifisere stress i omgivelsene på bakgrunn av teori om bruk av natur og 

utemiljø for å fremme helse, og komme med forslag for å igangsette tiltak for 

enkeltindividet, gruppe eller miljøet.    

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 har forståelse for helsevesenets prinsipper om omsorg, respekt og likeverd og kan ta 

ansvar for at arbeidet utføres i hht lov- og regelverk  

 kan anvende taushetsbelagt informasjon som man får kjennskap til gjennom arbeidet 

 kan planlegge og gjennomføre et helsefremmende tiltak med bruk av planter og natur i tråd 

med ulike brukeres behov   

 kan evaluere og dokumentere resultater av et tiltak, samt å bruke funnene i videre arbeid 

med brukeren eller brukerne  

 kan bygge relasjoner og utveksle synspunkter med samarbeidspartnere for å kunne utvikle 

god praksis i arbeid med brukerne på studentens nåværende eller fremtidige arbeidsplass 

 kan kartlegge hovedinteresser hos en bruker og identifisere funksjonalitet for å planlegge 

og iverksette tiltak for å bedre helse hos ulike brukere  

 

Målgrupper og opptakskrav  

Fagskoleutdanninger høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring 

jamfør fagskoleloven §4. 

 

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og 

Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, kap.2. 
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 Fagbrev som helsefagarbeider  

 Fagbrev som aktivitør 

 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 

 

 Tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer 

 Realkompetansevurdering 

 

 

Realkompetansevurdering: Søkere som har gjennomgått helse- og sosialfaglig utdanning på 

fagskole-, bachelor- eller master nivå, kan tas opp etter realkompetansevurdering. 

Disse må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Se ellers utfyllende opplysninger om 

realkompetanse under vedlegg til studieplanen.  

Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Se 

utfyllende opplysninger om realkompetanse i vedlegg til studieplanen. Det vises for øvrig til Forskrift 

om fagskoleutdanning for Norges grønne fagskole – Vea, kapittel 2 som er å finne på fagskolens 

hjemmeside. 

 

Betinget opptak: Fagskolen kan ta opp studenter med forbehold dersom det foreligger 

dokumentasjon på at søkeren vil oppfylle opptakskriteriene før andre semester starter. 

 

Politiattest: Det er krav om politiattest for å bli tatt opp som student på studiet. Dette er 

hjemlet i Fagskoleloven §27 og Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole- Vea 

kapittel 2. 
 

Skikkethetsvurdering 

Studentene vil bli skikkethetsvurdert gjennom studiet. Dette er hjemlet i Fagskoleloven §26 og 

Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea kapittel 3. Utdypende 

opplysninger om skikkethetsvurdering er å finne i den aktuelle loven og forskriften. 

 

Innhold i studiet 

Studiet består av fire emner:   

1) Mennesket og helse. Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene 

helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.      

2) Utemiljø og enkel utforming Omhandler hvordan man skal utforme uteområde for å 

fremme aktivitet og/eller restitusjon og hvilke aktuelle planteslag som er hensiktsmessige i 

tilknytning til dette.  

3) Plantelære og skjøtsel  

Her utvikles basisferdigheter innenfor det plantefaglige med kompetanse om ulike 

planteslag og jordkvalitet. 

4) Praktisk gjennomføring - aktivitet og restitusjon. Emnet gir ferdighetstrening 

gjennom praksis. Studenten skal kartlegge brukers behov, planlegge tiltak og gjennomføre 

dette med eventuelle tilrettelegginger. Tiltaket skal evalueres og dokumenteres. 
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I tabell 1 under gis en oversikt over studiets emner og omfang. I tillegg vises fordelingen mellom 

studentarbeidstimer som er egenarbeidstid, studiepoeng og undervisningstimer som gis av 

fagskolen.  

Stedbasert undervisning krever fysisk oppmøte på oppgitt studiested. Den nettbaserte 

undervisningen gis som kveldsundervisning på nett, veiledning og nettundervisning.  

 

Det totale antall arbeidstimer på studiet blir 1000 timer à 45 minutter. Dette oppfyller NOKUTs 

krav til et halvt års studium med 30 studiepoeng på minimum 750 arbeidstimer à 60 minutter. 
 

Timene i tabellene er oppgitt i 45-minutters timer. 

Tabell 1. Både stedbasert og nettbasert undervisning er i sin helhet lærerstyrt. 

Organisering og arbeidsformer 

Studiet er nettbasert med både nettbaserte og stedbaserte samlinger. Det er satt opp seks 

stedbaserte samlinger hver på tre dager, i tillegg til praksis som gjennomføres i institusjon. 

Studiet inneholder 4 emner, emne 4 inkluderer 10 dagers praksis i bedrift. Praksis gjennomføres 

innen en periode på 6 uker etter siste samling.  

 

Det legges opp til arbeidskrav i de ulike emner, se omtale under arbeidskrav og eksamen.  

Hver samlingsuke har individuell timeplan. Den samlingsbaserte undervisningen vil dels foregå ved 

tradisjonell klasseromsundervisning, nettbaserte samlinger, gruppearbeid og veiledning. 

 

Nettundervisning 

Nettbasert undervisning er i sin helhet lærerstyrte timer. Nettundervisningen vil foregå mellom de 

stedbaserte samlingene. 

Alle aktiviteter på samlingene (både stedbaserte og nettbaserte) er tydeliggjort i en 

undervisningsplan som gjøres kjent for studentene ved studiestart.  

 
5 75 av disse timene skal studenten ha praksis i institusjon. Les mer om dette i emne 4. 
6 Ca. 25 % av disse timene gis som veiledning til den enkelte student og avtales mellom faglærer og student. 

Emne Emne-kode Stedbasert 

under-

visning  

Nettbasert 

under-

visning 

Student-

arbeids-

timer 

Totalt Studie-poeng 

 

Mennesket og 

helse 

 
GHH101 

 

38 

 

40 

 

92 

 

170 

 

5 

Utemiljø og 

enkel utforming 

 
GHG201 

 

43 

 

46 

 

241 

 

330 

 

10 

Plantelære og 

skjøtsel 

 
GHG202 

 

48 

 

27 

 

95 

 

170 

 

5 

Praktisk 

gjennomføring – 

aktivitet og 

restitusjon 

 
GHH102 

 

15 

 

35 

 

 

2805 

 

330 

 

10 

 

Sum 

  

144 

 

1486 

 

708 

 

1000 

 

30 
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Det vil bli avholdt 6 nettmøter på en fast ukedag mellom 18 og 21 jf. undervisningsplanen. Hvert 

nettmøte har en varighet på maks en time. Innholdet i nettmøtene vil variere med de ulike emnene 

og kan bestå av forelesning via PowerPoint eller video, en instruksjonsvideo, gjennomgang av 

forberedte oppgaver eller veiledning i gruppe. 

Nettmøtene vil bli tatt opp slik at studenter som ikke kan delta, kan se opptaket når det måtte 

passe.   

  

For å aktivisere studentene og legge til rette for innlæring av læringsutbytter mellom de 

stedbaserte samlingene, vil oppgaver og lærestoff være tilgjengelig i OneNote. Det benyttes både 

synkrone (hele klassen samtidig) og asynkrone (en til en) samarbeidsverktøy. Veiledning vil bli gitt 

via læringsplattformen, e-post, Teams, Skype eller andre digitale verktøy avtalt med klassen 

Studentene gis nødvendig opplæring i bruk av læringsplattform og oppgaveskriving ved studiestart. 
Det vil være kontakt mellom studentene og en av faglærerne fra Vea minimum en gang pr. uke og 

studentene vil ha tilgang til brukerstøtte gjennom hele studiet. 

Support gis på e-postadressen support@vea-fs.no med gjeldende responstid. Det gis support via 

telefon på dagtid mellom 0800 og 1530, nummeret oppgis ved skolestart. 

 

 

Bruk av læringsplattform 

Fagskolen benytter blant annet Teams og Klassenotatblokk i OneNote til å formidle informasjon, 

som digitalt læremiddel, for å administrere innleveringer, gjennomføre nett-tester og annet. Andre 

kommunikasjonskanaler kan forekomme etter avtale mellom faglærer og klassen. 

 

 

Responstid og tilbakemeldinger: 

- Gjeldende responstid er 48 timer og denne kommuniseres til studentene 

- Tidspunkt lærer ikke er tilgjengelig for respons tydeliggjøres for studentene ved 

studiestart. 

- Frist for vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav er 3 uker 

- Mindre øvingsoppgaver: avhengig av omfang, men kortere enn tre uker. 

 

Praksis  

Emne 4, praktisk gjennomføring inneholder 10 dagers praksis i institusjon. 

Praksisperioden skal gjennomføres innenfor en gitt periode på 6 uker. Fagskolen har avtale med en 
institusjon som kan ta imot studentene i praksis. Studenten kan søke fagskolen om å få 

gjennomføre praksis ved andre institusjoner. Praksisstedet må ha erfaring i å bruke natur og/eller 

plantematerialer i forebygging, rehabilitering, og/eller habilitering. 

Gjennom praksis gis studenten ferdighetstrening i å kartlegge brukers behov, planlegge og 

gjennomføre med eventuelle tilrettelegginger i en aktivitetssituasjon hvor planter og/eller natur er 

en del av aktiviteten/tiltaket. Tiltaket skal evalueres og dokumenteres.  

 

Arbeidskrav 2 gjennomføres i tilknytning til praksis. Les mer om detaljene rundt praksis i mal til 

praksisavtale bak i studieplanen. 

 

Det gis veiledning fra praksisveileder og fagansvarlig ved fagskolen i praksisperioden. 

Praksisveileder veileder opp mot aktuelle læringsutbytter i emne 4. Faglærer veileder på 

arbeidskrav 2 og har ansvar for at det legges til rette slik at studenten har mulighet for å nå 

mailto:support@vea-fs.no
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læringsutbytte på emne 4.  Nærmere beskrivelse av arbeidskravet, se beskrivelse av eksamen bak i 

studieplanen. 

 

 

Arbeidskrav og eksamen  

Vurdering  

Formålet med vurdering er å vise i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet. Ved 
vurderingen legges følgende til grunn: 

 

 Læringsutbyttebeskrivelsene slik de er fastsatt i hvert emne 

 Studentenes helhetlige kompetanse målt opp mot overordnet læringsutbytte 

 

Veiledning  

Det gis minimum 45- minutter veiledning pr student pr. emne i studiet. Se mer om veiledning 

under arbeidskrav og eksamen. 

 

Arbeidskrav  

Arbeidskrav er en individuell oppgave som studenten skal løse. Arbeidskravet må være godkjent 

for å kunne gå opp til eksamen jamfør Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole 

– Vea, kapittel 4.    

 

Arbeidskravene skal måle læringsutbyttet i emnene og vurderes med karakter. Karakteren følges 

av en skriftlig vurdering som har til hensikt å informere om hvordan studentens kompetanse kan 

forbedres. Dersom flere emner inngår i et arbeidskrav, skal alle emner være bestått for at 

arbeidskravet regnes som bestått. 

Det fastsettes en tidsramme pr student for veiledning på arbeidskrav. Veiledning kan gis via Skype, 

OneNote eller mail.  

Det er to arbeidskrav i Grønn helse, som til sammen dekker alle fire emnene.   

I studieplanens del 2 informeres det om arbeidskrav, hvordan disse vektes og vurderes.  

 

 

Eksamen  

Eksamen skal måle i hvor stor grad studenten har tilegnet seg studiets overordnede læringsutbytte 

og det gis en samlet sluttkarakter for studiet.  

 

Det gjennomføres en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i en skriftlig del. Den skriftlige delen 

gjennomføres hjemme og den muntlige eksamen gjennomføres på fagskolen. 
 

Det avsettes en tidsramme pr student til veiledning på den skriftlige delen. Det bør gjøres avtale 

mellom lærer og student som fastsetter veiledningstid, hvordan og når denne tidsrammen skal 

benyttes.  

Veiledning kan gis via Skype, OneNote eller e-post. 

Les mer om studiets eksamen i del 2. 

 

 

Sensur 

Studentene skal sikres upartisk vurdering, jamfør § 21 i Fagskoleloven. Det oppnevnes ekstern 

sensor som skal vurdere avsluttende eksamen sammen med intern sensor. I de tilfeller intern og 
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ekstern sensor ikke er enige om karakteren, er det ekstern sensors vurdering som vektlegges 

mest. 

Studenten kan klage på sensur jamfør Fagskoleloven § 22 og Forskrift om fagskoleutdanning ved 

Norges grønne fagskole – Veakapittel 5. 
Det er en fordel at sensorer har pedagogisk kompetanse i tillegg til den faglige kompetansen. Dette er 

ikke et absolutt krav, da det for vurdering av enkelte emner kan være mer relevant å hente inn 

sensorer som har oppdatert kunnskap og kompetanse fra yrkeslivet. For å sikre at sensoren har 
tilstrekkelig kompetanse til å vurdere, gir fagskolen veiledning ved behov. 
 

 

Vitnemål 

Ved utstedelse av vitnemål vil følgende opplysninger blir gitt 

 Eksamenskarakter 

 Studiets emner med karakterer 

 Praksisperiode med bestått/ikke bestått 

 Overordnet læringsutbytte for studiet 

 NKR7-nivå 

 Antall studiepoeng 

  

 

 

Karakterskala 

Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative 

beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august 2004, revidert 23.juni 2011. 

 

 
Tabell 2. 

 

 
7 Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne

og stor grad av selvstendighet.

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av

vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten

vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både

manglende vurderingsevne og selvstendighet.
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Litteratur og teknisk hjelpemiddel  

Se anbefalt litteraturliste bak i studieplanen. Litteraturlisten er anbefalt da studiet vektlegger at 

studentene selv kan hente fagstoff gjennom bruk av biblioteksdatabaser, tidsskrifter, på internett 

og i fagbøker.  

Det er viktig at det er åpning for at studentene kan velge annen litteratur med utgangspunkt i 

deres ønsker, bakgrunn og ståsted. Det viktigste er at de når sluttkompetansen. 

Samtidig er det viktig at studenten kan skille mellom vitenskapelig litteratur og 
populærvitenskapelig litteratur og ha et bevisst forhold til bruk av disse. 

 

Vi anbefaler at litteraturen ikke kjøpes inn før studiestart slik at faglærer kan informere om denne. 

Studentene må disponere egen bærbar PC. 

 

Internasjonalt 

Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale 

miljøer. Vea er tilknyttet et spennende europeisk nettverk, FLORNET, www.flornet.eu. Det 

samarbeides om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og 

mye mer. 
Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling 

gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen 

legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere på Vea.  

Dette er aktiviteter som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I 

tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonale kontakter og nettverk. 

  

http://www.flornet.eu/
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Del 2 – emnebeskrivelser  

EMNE 1: Mennesket og helse 

 

Informasjon om emnet  

Emnekode: GHH101 

 

Omfang: 

 

78 Undervisningstimer  

92 Studentarbeidstimer  

 

Antall studiepoeng: 5 

 

Undervisningsform og 

læringsaktiviteter: 

Forelesninger, teoretiske og praktiske oppgaver, nettbasert 

undervisning med digitale hjelpemidler og veiledning 

 

Arbeidskrav: 
 

Emne 1 dekkes i arbeidskrav 1. 

Du skal beskrive en brukergruppe. Foreslå et tiltak for denne 

brukergruppen innenfor grønt miljøarbeid som kan stimulere til 

helsefremmende arbeid.  

 

Vurdering: 

 

Det gis veiledning på arbeidskrav som vurderes med karakter 

Eksamen 

  

Emnet inngår i studiets slutteksamen 

 

 

Læringsutbytte   

Kunnskap 

 

Studenten  

1. har kunnskaper om helse- og omsorgstjenesteloven og 

helsepersonelloven (kap.2 og kap.5) og forvaltningsloven 

(paragraf 13 bokstav a-c) (5) 

2. har kunnskap om systematisk HMS arbeid og 

internkontroll, og kan relatere dette til faktorer i ute – og 

innemiljø ved grønt arbeid (3) 

3. har kjennskap til forskning og teorier hvor bruk av 

plantematerialer og natur har en positiv effekt (1) 

4. har kunnskap om aktivitetsvitenskap med fokus på 

menneskets behov for å være i meningsfull aktivitet i 

samspill med sine omgivelser (1) 

5. har kunnskap om de helsefremmende perspektivene 

salutogenese og empowerment- egenmobilisering. (3) 
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6. kjenner til de fagmiljøene i Norge hvor bruk av planter og 

natur er etablert som behandlingsform (5) 

7. kan holde seg faglig oppdatert gjennom bruk av aktuelle 

nettsteder som publiserer ny forskning og teori om bruk 

av planter og natur i helsefremmende arbeid (5) 

8. har kunnskap om sammenhengen mellom helse og livsstil, 

knyttet opp mot bruk av planter og natur (2) 

9. har innsikt i hvordan aktiv og passiv deltakelse i et grønt 

miljø kan fremme helse (2) 

 

Ferdigheter 

 

Studenten   

10. kan finne frem til sentrale stortingsmeldinger, teorier og 

forskning om bruk av planter og natur i helsefremmende 

arbeid (5) 

 

Generell kompetanse 

 

Studenten  

11. har forståelse for viktigheten av å overholde 

taushetsplikten i forbindelse med informasjon man får 

gjennom arbeidet med brukeren (5) 

12. kan utveksle synspunkter med andre om hvordan bruk av 

plante og/eller natur kan brukes i klientsentrert omsorg og 

ved helsefremmende arbeid (4) 

 

 

 

Innhold:  

 

Tema i emnet Innhold i tema 

1. Grønn helse og 

hverdagsliv 

 

 innhold og avgrensing av begrepet Grønn helse 

 interesser og meningsfull hverdag 

 aktivitetsvitenskap  

 aktivitet og deltagelse som perspektiv 

 

2. Helse og livsstil 

 

 bruk av meningsfylte aktiviteter 

 hvordan livsstil kan påvirke helse 

 

3. Forebyggende og 

helsefremmende 

 salutogene modell versus patogenese  

 helsefremmende arbeid versus forebyggende arbeid knyttet til 

individ og lokalsamfunn 
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arbeid, knyttet til 

Grønn helse 
 

 GAP modellen 

 

4. Rehabilitering - og 

habiliterings arbeid, 

knyttet til Grønn 

helse 
 

 planmessig arbeid med rehabilitering og habilitering 

 personsentrert omsorg/målrettet miljøarbeid  

5. Lovverk, teorier og 

forskning som kan 

knyttes til Grønn 

helse 

 

 HMS- internkontrollforskriften (avviksrapportering, 

forebygging og kvalitetssikring) 

 bli kjent med aktuelt lovverk, sentrale stortingsmeldinger, 

teorier og forskning hvor bruk av plantematerialer har en 

positiv effekt 

 

 

 

 

Emne 2: Utemiljø og enkel utforming 

Informasjon om emnet  

Emnekode: GHG201 

 

Omfang: 

 

89 undervisningstimer 

241studentarbeidstimer 

Antall studiepoeng: 10 

 

Undervisningsform og 

læringsaktiviteter: 

Forelesninger, teoretiske og praktiske oppgaver, nettbasert 

undervisning med digitale hjelpemidler og veiledning 

 

Arbeidskrav: 

 

Emne 2 dekkes i arbeidskrav 1. 

Du skal lage en plan for et avgrenset område i et utemiljø. Dette 

området skal benyttes i aktiv eller passiv deltakelse i et 

helsefremmende perspektiv. Lag en plan over planter og annet 

materiell som skal benyttes på området.  

 

Vurdering: 

 

Det gis veiledning på arbeidskrav som vurderes med karakter 

Eksamen: 

  

Emnet inngår i studiets slutteksamen 

 

  

 

Læringsutbytte   

Kunnskap 

 

Studenten  
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1. har kunnskap om ulike faktorer i utemiljø som virker 

stressfremmende og stressreduserende, og faktorer som 

stimulerer til aktivitet (4) 

2. har kunnskap om hovedfokus for utforming av hagene 

”healing garden”, rehabiliteringshage og sansehage (4,7) 

3. har kunnskap om hva som ligger i begrepet evidence- based 

utforming for helseinstitusjoner (3) 

4. kjenner til lover og forskrifter som regulerer kravene til 

universell utforming (6) 

5. kjenner til lover og forskrifter som regulerer kravene til 

bruk av planter i offentlige rom (2,6) 

6. har kunnskap om bruk av planter og hvordan grønt 

utemiljø kan brukes for å fremme aktiv og passiv deltagelse 

(1,2,4,5) 

7. har kunnskap om utforming av et avgrenset uteområde og 

kan begrunne hvordan dette bidrar helsefremmende 

(1,2,3,5) 

8. har kunnskaper om HMS arbeid og systematisk 

kvalitetssikring på arbeidsplassen (6) 

Ferdigheter 

 

Studenten   

9. kan lage en enkel skisse av et avgrenset uteområde, for 

eksempel et bed eller en kjøkkenhage, og begrunne 

prinsipper som er helsefremmende (7,8) 

10. kan utføre enkel kartlegging av uteområde for å se ulike 

faktorer som fremmer eller hemmer helse, basert på 

evidence – based utforming (6,7,8) 

11. kan kartlegge uteområder med tanke på HMS og vurdere 

risikoforhold i miljø, og ved bruk av arbeidsredskaper (6) 

Generell kompetanse 
 

Studenten  

12. har forståelse for viktigheten av brukerens rett til 

medvirkning og opplevelse av egen situasjon (6) 

13. kan utveksle synspunkter om helsefremmende utforming i 

et utemiljø (2,3,7) 
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Innhold:  

 

Tema i emnet Innhold i tema 

1. Planter som kan 

brukes til ulike 
sansestimulering 

(som syn, hørsel, 

smak, lukt og 

taktil) og for 

dyreliv. 

 

 viktigheten av å tenke gjennom hvilke planter som egner seg til 

hva. Formålet med bedet eller hagen 
 bruk av sansehagen 

 

2. Miljøpsykologisk 

teori – natur og 

helse 

 

 fokus på interaksjonen mellom mennesker og omgivelser, 

hvordan omgivelsene påvirker mennesket og hvordan 

mennesket interagerer og påvirker omgivelsene 

 

3. Teoretiske 

perspektiver om 

helsefremmende 

utforming   

 

 bli kjent med ulike perspektiver og teorier rundt 

helsefremmende utforming 

4. Utemiljø for 

stressreduksjon – å 

være i hagen 

 

 hvordan kan man fremme helse i utemiljø gjennom restitusjon 

 stress og stressreduksjon 

 

5. Utemiljø for 
rehabilitering – å 

gjøre i hagen 

 

 hvordan stimulere til aktivitet i hagen og utemiljøet generelt 
 aktiv og passiv deltakelse 

 muligheter og begrensninger 

 

6. Universell 

utforming og 
ergonomi 

 

 lover og retningslinjer som styrer krav til universell utforming 

generelt, og til helseinstitusjoner spesielt. 
 Norsk standard for universell utforming av uteområder skal 

bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, 

rekreasjon og sosialt samvær 

 sikre at aktivitetene planlegges, tilrettelegges, organiseres, 

utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med HMS lovgivning 

 

7. Sosiale 

møteplasser og 

mulighet for 

tilbaketrekning 

 

 hvordan tilrettelegge et utested slik at man kan få til både 

sosiale møtesteder samtidig som hagen kan gi rom for 

individuelle behov 

8. Enkle utforming 

prinsipper 

 

 innføring i utforming prinsipper for et avgrenset område 

 evidence – based utforming for helseinstiusjoner 
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Emne 3: Plantelære og skjøtsel 

Informasjon om emnet  

Emnekode: GHG202 

 

Omfang: 

 

95 undervisningstimer 

75 studentarbeidstimer 

Antall studiepoeng: 5 

 

Undervisningsform og 

læringsaktiviteter: 

Forelesninger, teoretiske og praktiske oppgaver, nettbasert 

undervisning med digitale hjelpemidler og veiledning 

 

Arbeidskrav: 

 

Emne 3 dekkes i arbeidskrav 1. 

Ta utgangspunkt i en gitt brukergruppe og lag en plan over ulike 

aktuelle aktiviteter der planter og/eller natur er en naturlig del av 

aktiviteten. Planen skal inneholde aktuelle aktiviteter for de ulike 

månedene i året. 

Vurdering: 

 

Det gis veiledning på arbeidskrav som vurderes med karakter 

Eksamen 

  

Emnet inngår i studiets slutteksamen 

 

  

 

Læringsutbytte   

Kunnskap 

 

Studenten  

1. har kunnskap om egnede planter som blir brukt til pryd og 

nytte (2) 

2. har kunnskap om vokseforhold for de aktuelle 

plantegruppene (1) 

3. har kunnskap om planter og naturmateriale som kan brukes 

både ute og inne gjennom alle fire årstider (2 

4. har kunnskaper om frø og stiklinger og egnede 

dyrkingsmetoder (2) 

5. har kunnskaper om skjøtsel av et utvalg egnede planter (2) 

 

 

 

Ferdigheter 
 

Studenten  

6. kan dyrke frem en enkel plantekultur og stelle denne frem til 

ferdig plante 
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7. kan tegne opp et årshjul med bruk av planter og natur (2,3) 

8. kan utarbeide enkle planteplaner i et ute- eller innerom (3) 

Generell kompetanse 9. kan benytte plantefaglig kompetanse i planlegging og 

gjennomføring av hensiktsmessige aktiviteter der bruk av 

planter står sentralt.  

 

 

 

Innhold:  

 

Tema i emnet   

1. Jordlære, 

vokseforhold og 

plantekunnskap 

 innføring i ulike vekstmedier, jordforbedrende midler og biologisk 

aktivitet i jord 

 vekstforhold og dyrking 

 hovedprinsipper for økologisk dyrking og bruk av planter 

 

2. Plantekunnskap, 

plantebruk og 

skjøtsel 

 rett plante på rett sted/plantebruk 

 planter til pryd og nytte 

 frø og stiklinger 

 stell av planter 

 faktorer som forenkler skjøtsel; redskaper, utstyr, opphøyde bed 

 naturmangfoldsloven: biologisk mangfold 

 

3. Planteplaner   utarbeidelse av enkle planteplaner  

 hvordan og hvorfor skjøtte planter og mindre hageanlegg eller 

deler av et hageanlegg 

 

 

Emne 4: Praktisk gjennomføring – aktivitet og restitusjon. 

Fokusområder: Aktivitet og restitusjon 
 

Informasjon om emnet  

Emnekode: GHH102 

 

Omfang: 

 

50 undervisningstimer 

280 studentarbeidstimer, herav 75 timer praksis i institusjon 

Antall studiepoeng: 10 

 

Undervisningsform og 

læringsaktiviteter: 

Praksis i institusjon. Studenten gjennomfører 10 dager praksis i bedrift. 

Det gis veiledning fra fagansvarlig ved fagskolen og fra veileder i bedrift. 

Det skal gjennomføres et arbeidskrav i tilknytning til praksisperioden. 

Eksamen lages med utgangspunkt i gjennomførte arbeidskrav.  

 

Arbeidskrav: Arbeidskrav 2 gjennomføres i praksisperioden. 
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 Du skal sette opp mål og tiltak for en bestemt brukergruppe på 

bakgrunn av kartlegging og interesser hos brukeren/brukergruppen du 

møter i praksis. Tiltaket skal gjennomføres i praksisperioden. Etter 

gjennomføringen skal du reflektere og evaluere tiltaket samt 

dokumentere dette.  

 

Vurdering: 

 

Praksisperioden vurderes med bestått/ikke bestått  

Det gis veiledning på arbeidskrav som vurderes med karakter. 

Arbeidskravet kan ikke leveres før praksisperioden er bestått. 

 

Eksamen: 

  

Emnet inngår i studiets slutteksamen 

 

 

 

Læringsutbytte   

Kunnskap 

 

Studenten  

1. har kunnskap om personsentrert omsorg og klientsentrert 

tilnærming og hvordan man setter opp mål sammen med 

brukeren og tverrfaglig team (2,4) 

2. har kunnskap om veiledning og gruppestørrelsens betydning (4) 

3. har kunnskap om begrepene kort- og langsiktig mål, middel og 

metode (4)  

4. har kunnskaper om kravene sektoren stiller til en prosjektskisse 

(4) 

 

Ferdigheter 

 

Studenten  

5. kan anvende kunnskapen om veiledning i en gruppetime og 

hvordan man kan justere egen rolle avhengig av brukergruppen 

(4) 

6. kan veilede i ulike grupper med ulik størrelse (4) 

7. kan bruke en enkel trinnanalyse for å planlegge en aktivitet og vet 

hvordan denne kan forenkles (3) 

8. kan benytte seg av kartleggingsverktøy for å kartlegge interesser 

hos brukere (4) 

9. kan planlegge og forberede et gruppetilbud i samarbeid med 

brukeren (P) (1,4,6) 
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10. kan observere en brukergruppe og reflektere over nytteverdien 

av tiltaket for brukeren (P) (4) 

 

Generell kompetanse 

 

Studenten 

11. kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne i tråd 

med brukergruppen eller brukerens behov (P) (4,5) 

12. kan arbeide selvstendig og ta ansvar for at arbeidet utføres i 

henhold til lov og regelverk og etablert yrkesetikk (P) (4) 

13. kan planlegge og gjennomføre et tiltak for en brukergruppe ved 

bruk av planter- og/eller natur som middel (P) (1,6) 

14. kan begrunne de faglige valg som er gjort i et individ- eller et 

gruppetilbud og kort evaluere dette og dokumentere det i 

rapport eller elektronisk journal (P) (4,5) 

15. kan forklare hva som er gjort av tiltak og hvilken betydning det 

har hatt for brukerne (P) (4,5,6) 

16. kan utveksle synspunkter og erfaringer med bruk av planter- og 

naturmaterialer med arbeidskollegaer eller medstudenter (5) 

17. kan delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og relatere 

dette til en bruker eller brukergruppe (P) (4,5) 

18. kan anvende interessekartleggingsskjema ovenfor brukere, og 

være delaktig i tverrfaglig team ved utarbeidelse av mål sammen 

med brukeren. (P) (4) 

 

 

Innhold:  

 

Tema i emnet Innhold i tema 

1. Universell 

utforming 

 

 hvordan tilrettelegge med formål om å forbedre hverdagen til 

enkeltindivider og organisasjoner  

 

2. Tverrfaglig 

samarbeid  

 

 fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen  

 

3. Aktivitetsanalyse 

 

 gjennomgå enkel trinnanalyse i en aktivitet 

4. Målrettet 

behandlingstilbud 

 prøve ut målrettet tiltak for en bestemt brukergruppe på bakgrunn 

av kartlegging og behov 
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individuelt og i 

gruppe 
 

 anvendelse og teoretisk forståelse om helse ved oppsett av et 

målrettet tiltak (eks. helsefremming, rehabilitering eller ved bruk 
av en kreativ tilnærming innenfor aktivitetsvitenskap) 

 refleksjon, dokumentasjon 

 krav til dokumentasjon og hvordan dokumentere 

 

5. Helsegevinst 
 

 hva er utbytte av Grønn helse for brukerne 
 dokumentasjon av innsats og effekt  

 

6. Ergonomi og enkle 

tilrettelegginger av 

aktivitet. 

 kjennskap til prinsipper i ergonomi og enkel tilrettelegging 

 

 

 

Beskrivelse av eksamen 

Eksamen skal måle studiets overordnede læringsutbytte og det gis en samlet sluttkarakter for 

studiet. Eksamen vil bli vurdert av både intern og ekstern sensor. 

 Eksamen gjennomføres ved at studentene får 14 dager til å utarbeide en prosjektskisse. Denne 

besvarelsen er utgangspunkt for muntlig eksamen. Det gis en eksamenskarakter etter at muntlig er 

gjennomført. 

Det settes karakter A-F på eksamen. Dette er sluttkarakteren som viser i hvilken grad studenten 

har nådd det overordnede læringsutbytte for studiet. 

 

Det er avsatt en tidsramme pr student for veiledning på prosjektskissen.  

Veiledning vil bli gitt via OneNote, e-post eller Skype.  

Rammer og krav til den endelige eksamensoppgaven gis av faglærerne før eksamen starter.  

 

Det bli gitt innføring i sektorens krav til prosjektskisse i emne 4.  

Eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravenes innhold. 

Arbeidskrav 1 

- dekker emne 1, 2 og 3: 

Emne 1.  

Du skal beskrive en brukergruppe. Foreslå et tiltak for denne brukergruppen innenfor grønt 

miljøarbeid som kan stimulere til helsefremmende arbeid.  

Omfang 5 studiepoeng.  

 

Emne 3. 

Ta utgangspunkt i en gitt brukergruppe og lag en plan over ulike aktuelle aktiviteter der planter 

og/eller natur er en naturlig del av aktiviteten. Planen skal inneholde aktuelle aktiviteter for de 

ulike månedene i året.  

Omfang 5 studiepoeng.  

 

Emne 2. 
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Du skal lage en plan for et avgrenset område i et utemiljø. Dette området skal benyttes i aktiv 

eller passiv deltakelse i et helsefremmende perspektiv. Lag en plan over planter og annet materiell 

som skal benyttes på området.  

Omfang 10 studiepoeng.  

 

Bruk referanser innenfor pensumlitteratur. 

 

 

Arbeidskrav 2:  

- Gjennomføres i praksisperioden 

Emne 4 

Du skal sette opp mål og tiltak for en bestemt brukergruppe på bakgrunn av kartlegging og 

interesser hos brukeren/brukergruppen du møter i praksis. Tiltaket skal gjennomføres i 

praksisperioden. Etter gjennomføringen skal du reflektere og evaluere tiltaket samt dokumentere 

dette.  

Omfang 10 studiepoeng.  

 

Bruk referanser innenfor pensumlitteratur. 

 

Rammer, omfang og frister til alle arbeidskrav vil bli gitt av faglærerne. 
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Vedlegg 

 

Realkompetansevurdering versjon 25 04 19 
Veiledning til søkere av Grønn helse 

 
Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan bli realkompetansevurdert opp mot det 

formelle opptakskravet. Dette dokumentet skal informere søker om: 

1. Hva realkompetanse er (definisjon) 

2. Hvem som kan bli realkompetansevurdert 

3. Hvordan realkompetansevurderingen gjennomføres 

4. Om realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagskolestudium på Vea 

 

1. Definisjon 

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell 

læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, 

lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

 

2. Hvem kan bli realkompetansevurdert 
Søkere med relevant praksis av en viss varighet. For nærmere spesifiseringer angående dette, les 

under krav til realkompetansevurdering for det aktuelle studium.  

 

3. Gjennomføring 
a) PRAKSISFORTELLING: Søker skriver en praksisfortelling som beskriver hvordan søker har 

tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer 

formell kompetansetilegnelse som beskrives må dokumenteres i form av attester, vitnemål, 

sertifikater eller lignende. 

Praksisfortellingen vurderes av fagskolen 

Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å 

gjennomføre en samtale med søker: 
b) REALKOMPETANSEINTERVJU med søker. Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og 

dokumentasjon, kan det gjennomføres et intervju med søker for å avklare om søker er 

kvalifisert for opptak. Resultatet fra intervjuet synliggjøres i 

realkompetansevurderingsdokumentet som utarbeidet av fagskolen. 

c) PRAKTISK PRØVE: I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og 

eventuelt intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en praktisk prøve for å avdekke 

ytterligere kvalifikasjoner. Det oppnevnes fagpersoner som vurderer arbeidet. Denne skriftlige 

dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket. 

d) INFORMASJON TIL SØKER Studieadministrasjonen vil informere søker om vedtak etter 

realkompetansevurderingen.  

 

 

4. Om realkompetansevurdering på Grønn helse 
Kompetansen som skal tilegnes på dette studiet, ligger på nivå over fagbrev/videregående 

opplæring. Det er derfor viktig at søkere til realkompetanse har relevant praksis av en slik varighet 

og art at kompetanse på det aktuelle videregående nivå er ervervet. 
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Grønn helse 

 

Opptakskrav 

 

Det formelle opptakskrav til studiet er fullført og bestått 

videregående opplæring jamfør fagskolelovens §16. 
 

 Fagbrev som helsefagarbeider 

 Fagbrev som aktivitør 

 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 

Eller  

 Tilsvarende realkompetanse. 
I tillegg må søkerne ha basiskunnskaper i norsk og engelsk og de må 

beherske internett og PC. 

 

Det vises for øvrig til Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges 

grønne fagskole – Vea, kapittel 2, som er å finne på fagskolens 

hjemmesider. 

Realkompetanse-vurdering 

Hvem kan søke 

realkompetanse? 

 

 Søkere med relevant praksis med varighet på minst 

5 år søker om realkompetansevurdering. 
 

 Søkere med minimum 2 års relevant yrkesfaglig 

utdanning eller studiespesialisering fra videregående 

skole samt tilnærmet 3 års relevant praksis 

 

 Søkere som har helse- og sosialrelatert utdanning, 

på fagskole-, bachelor- eller masternivå. 

 

 Søkere med høgskole- eller universitetsgrad i 

relevant fagområde samt noe relevant praksis 

Hva er relevant 

praksis? 

 Arbeidserfaring fra rehabiliterings- og 

omsorgsarbeid (dette kan være rusomsorg, psykisk 

helse, demens, eldreomsorg etc.) 

 

 Arbeidserfaring fra oppvekstsektoren 

 

 Arbeidserfaring fra barnevernsinstitusjoner 

 

 Arbeidserfaring fra andre relevante områder 

Relevante 

læreplaner  

 Vg3 helsefagarbeider 

 Vg3 aktivitør 

 Vg3 barne- og ungdomsarbeider 
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MAL Praksisavtale  

 

 

Praksisavtale  
Avtalen skal regulere ansvarsfordelingen mellom Norges grønne fagskole – Vea, 

studenten og veileder i praksisbedriften. 

Praksis på Grønn helse 

Praksisperioden skal gjennomføres innenfor en gitt periode på 6 uker og skal til sammen utgjøre to 

arbeidsuker (10 dager). Fagskolen har avtale med en institusjon som kan ta imot studentene i 

praksis. Studenten kan søke fagskolen om å få gjennomføre praksis ved andre institusjoner. 

Praksisstedet må ha erfaring i å bruke natur og/eller plantematerialer som forebygging, 

rehabilitering, og/eller habilitering ovenfor brukergrupper. 

 

Gjennom praksis gis studenten ferdighetstrening i å kartlegge brukers interesser, planlegge og 

gjennomføre med eventuelle enkle tilrettelegginger i en aktivitetssituasjon, evaluere og 

dokumentere.  

Det gis veiledning fra praksisveileder og fagansvarlig ved fagskolen i praksisperioden. 

Praksisveileder veileder opp mot aktuelle læringsutbytter i emne 4. Nærmere beskrivelse av 

arbeidskravet, se beskrivelse av eksamen bak i studieplanen. 

Det blir gjennomført minimum 2 møter mellom praksisveileder og faglærer knyttet til 

praksisperioden, og studenten er med på møtet nummer 2. Dette kan være telefonmøte, Skype 

møte eller et fysisk møte. 

 

Ansvarsfordeling 

Studenten: Studenten gjør selv avtale med praksisstedet og informerer faglærer om praksisstedet 

og kontaktperson. 

Studenten plikter å møte på praksisstedet til avtalt tid. Studenten skal følge en vanlig arbeidsdag i 

institusjonen.  

Studenten skal skrive logg hver dag som skal signeres av praksisveileder. 

Dersom studenten ikke består praksis, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle 

perioden én gang til. Får studenten vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger, 

mister studenten studieplassen jf. Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – 

Vea kapittel 4. 

 
Fagskolen ved faglærer: Godkjenner praksissted og sørger for at fagskolen mottar signert avtale.  

Initierer og leder to møter mellom faglærer og praksisveileder, hvor studenten er med på ett. Se 

beskrivelse av innhold i møtene under praksisveileder. 

Faglærer veileder på arbeidskrav 2 og har ansvar for at det legges til rette slik at studenten har 

mulighet for å nå læringsutbytte i emne 4. Det signeres en veiledningskontrakt mellom faglærer og 

student. 

Faglærer vurderer og setter karakter på arbeidskravet som gjennomføres i perioden. 

Faglærer er bindeleddet mellom praksisstedet og fagskolen.  

 

Det er fagskolen som hele tiden har ansvar for å kvalitetssikre praksis og sørge for oppfølging via 

faglærer.  
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Praksisveileder: Ved å underskrive praksisavtalen, påtar praksisveileder seg å veilede studenten 

gjennom praksisperioden på 10 dager. Praksisveileder veileder opp mot aktuelle læringsutbytter i 

emne 4, se tabell under. Praksisveileder signerer loggen fra studenten. Veiledning foregår med 

utgangspunkt i læringsutbytter og logg. 

Praksisveileder er studentens kontaktperson ved institusjonen.  

Studenten kan ha et dokumentert fravær på maksimum 10% og likevel bestå praksis. 

Udokumentert fravær eller ved fravær over 10% må studenten ta igjen fraværsdagene. 

 

Praksisveileder deltar på to møter sammen med faglærer: 

• Det første i forkant av praksis, og det andre halvveis i praksisperioden.   

o Det første møte har til hensikt å planlegge praksisperioden hvor faglærer 

gjennomgår praksisavtalen og læringsutbyttene praksisveileder skal veilede på.  

o I det andre møtet gir praksisveileder en foreløpig evaluering av den enkelte student 

og knytter dette opp mot praktiske oppgaver knyttet til læringsutbyttene.  

Studenten bør delta på møtet.  

 

Praksisveileder skriver en rapport etter avsluttet praksisperiode knyttet til gjennomførte 

oppgaver relatert til læringsutbytter, oppmøte/fravær med mer. Det benyttes en enkel rapportmal 

utarbeidet av skolen.  

 
Det er praksisveileder som avgjør om studenten har bestått praksis. 

 

Praksisveileder kan be om veiledning i regi av fagskolen dersom praksisveileder ikke tidligere har 

fungert som veileder eller har veilederkompetanse i kraft av sin fagutdanning. 

 

 

Læringsutbyttebeskrivelser fra emne 4, gjeldende for praksis i institusjon 
Studenten  

9.  kan planlegge og forberede et gruppetilbud i samarbeid med brukeren  

10. kan observere en brukergruppe og reflektere over nytteverdien av tiltaket for 

brukeren 

11. kan reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne i tråd med brukergruppen 

eller brukerens behov 

12. kan arbeide selvstendig og ta ansvar for at arbeidet utføres i henhold til lov og 

regelverk og etablert yrkesetikk kan planlegge og gjennomføre et tiltak for en 

brukergruppe ved bruk av planter- og/eller natur som middel 

13. kan planlegge og gjennomføre et tiltak for en brukergruppe ved bruk av planter- 

og/eller natur som middel 

14. kan begrunne de faglige valg som er gjort i et individ- eller et gruppetilbud og kort 

evaluere dette og dokumentere det i rapport eller elektronisk journal 

15. kan forklare hva som er gjort av tiltak og hvilken betydning det har hatt for brukerne 
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17. kan delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og relatere dette til en bruker eller 

brukergruppe  

18. kan anvende interessekartleggingsskjema ovenfor brukere, og være delaktig i tverrfaglig 

team ved utarbeidelse av mål sammen med brukeren.  

 

Personalia praksisveileder 
Navn på veileder i 

praksisbedriften 

 

Kontaktinformasjon e-post, telefon, adresse 

Tidsperiode  Her noteres tidsrommet for praksisen 

Kompetanse/ 

Bakgrunn/erfaring 

Kort beskrivelse av kompetanse, yrkesbakgrunn og erfaring til 

praksisveilederen 

 

 

 

Personalia og kontaktinformasjon på faglærer  

Navn på faglærer(e)  

Kontakt-

informasjon  

e-post, telefon, adresse 

 

Personalia og kontaktinformasjon på student 

Navn   

Kontakt-

informasjon  

e-post, telefon, adresse 

 

Studenten er forsikret gjennom yrkesskadeforsikringsloven §2. 
 

Signatur praksisveileder: Signatur student  Signatur faglærer, Vea:  

Dato/sted 

Signatur 

 

 

Dato/sted 

Signatur 

Dato/sted 

Signatur 
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Anbefalt litteraturliste Grønn helse 2019 

Forbehold om endringer. 

Det anbefales at det ikke kjøpes inn litteratur før etter samtale med faglærer. 

Opplæring i bruk av biblioteket blir gitt ved studiestart. 

NB! Litteraturen kan benyttes på tvers av emner. Inndelingen under er kun et forslag. 

 

Anbefalt litteratur emne 1 

For-

fatter 

Tittel 

 

Forlag/ tidskrift Nettadresse 

Fugelli, 

P. og 

Ingstad, 

B. 

(2001) 

Helse – slik 

folk ser det 

Tidskrift for den 

Norske 

legeforening, 121 

(30), s 3600 - 

3604 

https://tidsskriftet.no/2001/12/tema-helse-og-kultur/helse-

slik-folk-ser-det 

Gonzale

s,M.T. 

(2011) 

Terapeutisk 

hagebruk ved 

klinisk 

depresjon i 

en grønn 

omsorg 

kontekst 

Sykepleien 

forskning, 6 (2), 

s.198-198. doi 

10.4220/sykepleie

nf.2011.0138 

https://sykepleien.no/forskning/2011/07/terapeutisk-

hagebruk-ved-klinisk-depresjon-i-en-gronn-omsorg-

kontekst  

 

doi 10.4220/sykepleienf.2011.0138 

Gonzale

s,M.T. 

(2011) 

Terapeutisk 

hagebruk ved 

depresjon. 

Psykisk 

helsearbeid – 

mer enn 

medisiner og 

samtaleterapi 

Fagbokforlaget 

Bergen 

https://www.idunn.no/tph/2013/02/betydningen_av_terape

utisk_hagebruk_ved_kliniskdepresjon_ 

 

 

Kirkega

ard, B. 

(2011) 

Fra et 

aktivitetsvite

nskapelig 

perspektiv: 

Er arbeid 

helsefremme

nde? 

Ergoterapeuten 

nr.4 

 

 

 

Sempik, 

J.A. og 

Adevi.A 

(2013) 

Explaining 

green care: 

theory and 

constructs 

 http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/cms/upload/bilde

r/green_care_a_conceptual_framework 

Joe 

Sempik 

Rachel 

Hine 

Debora

A report of 

the Working 

Group on 

the Health 

 

Loughborough 

University 

Published:  

 

https://www.idunn.no/tph/2013/02/betydningen_av_terapeutisk_hagebruk_ved_kliniskdepresjon_
https://www.idunn.no/tph/2013/02/betydningen_av_terapeutisk_hagebruk_ved_kliniskdepresjon_
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Wilcox, 

ed. 

 (2010) 

Benefits of 

Green Care 

 

ISBN: 978 1 

907382 23 9 

 

 

 

Ulrich, 

R. 

(1991) 

Stress 

recovery 

during 

exposure to 

natural… 

Journal of 

Environmental 

Psychology 

Volume 11, Issue 

3, September 

1991, Pages 201-

230 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027

2494405801847 

 

Sundet, 

Anne 

(2012) 

Bruken av 

dyr og 

natur-

/grøntområd

er i norske 

fengsel : en 

kartleggingss

tudie 

 

•  Norges 

miljø- og 

biovitensk

apelige 

universite

t 

 

 

masteroppgave 

https://docplayer.me/8688742-Naturens-pavirkning-pa-

oss-mennesker.html 

Patil, G Naturens 

påvirkning 

på oss 

mennesker 

•  https://docplayer.me/8688742-Naturens-pavirkning-pa-

oss-mennesker.html 

Patil, G., 

Asbjoer

nslett, 

M., 

Aurlien, 

K. and 

Levin, 

N. 

(2019) 

Gardening 

as a 

meaningful 

occupation 

in initial 

stroke 

rehabilitatio

n: An 

occupation 

therapist 

perspective” 

The Open Journal 

of Occupational 

Therapy (OJOT) 

 

 

Patil,G. 

(2005) 

Terapeutisk 

hagebruk; 

begreper og 

forskning 

Ergoterapeuten, 

58 (4), s.38-43 

https://docplayer.me/18623900-Terapeutisk-hagebruk-

begreper-og-forskning-sammendrag-faglig.html  

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944/11/3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944/11/3
https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92927
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Anbefalt litteraturliste til emne 2 

Forfatt

er 

Tittel Forlag/ tidskrift nettadresse 

Bengtsso

n, A. og 

Grahn, P. 

(2014) 

Outdoorenvir

onments in 

healthcare 

settings: A 

quality 

evaluation 

tool for use 

in designing 

healthcare 

gardens 

Urban forestry & 

urban Greening, 

13 (4), s.878 -891 

https://www.healthdesign.org/knowledge-

repository/outdoor-environments-healthcare-settings-

quality-evaluation-tool-use-designing 

doi: 10.1016/j.ufug.2014.09.007. 

 

Berentse

n, V.D., 

Grefsrød

,E.E. og 

Eek, A. 

(2007) 

Sansehager 

for personer 

med 
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utforming og 

bruk 

Forlaget aldring og 
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10.4220/sykepleienf.2012.0029 

 

Berentsen, V. Ek, A., Grefsrød, E. E. 2007. Sansehager for 

personer med demens: Utforming og bruk. Aldring og 
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demens 
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l, I. og 
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(2016) 
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Podcast 
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, M.T. 

(2012) 
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terapeutisk hagebruk for personer med demens - en 

scoping review. Sykepleien Forskning. 
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