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Turistvegen 92, 2390 Moelv
Tlf: +47 62 36 26 00

vea@vea-fs.no

Studiekatalog
In nature, nothing is perfect and everything is perfect.  

Trees can be contorted, bent in weird ways,  
and they’re still beautiful. 

 
A l i c e  W a l k e r

Vi har integrert 7 av FN’s 17 bærekraftsmål i våre utdanningstilbud.  
Vi skal utdanne dyktige, ettertraktede og miljøbevisste yrkesutøvere innen grønne yrkesfag.
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FagskoleutdanningInnhold Kjekt å vite

Side 2 – 3
• Kjekt å vite
• Grøntanleggsforvaltning
 
Side 4 – 5  
• Hageplanlegging
• Skjøtsel og drift av uteområder
• Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Side 6 – 7 
• Gartner med antikvarisk kompetanse
• Antikvarisk drift og skjøtsel
• Historiske grøntanlegg

Side 8 – 9 
• Botanisk design og ledelse
• Blomsterfaglig produktutvikling
• Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse

Side 11 
• Eksperimentell formgivning  

med plantemateriale 

Side 12 – 13 
• Anleggsgartnertekniker
• Lokal overvannsdisponering 
• Mesterutdanning

Side 16 – 17 
• VG2 Blomsterdekoratør
• Blomsterdekoratør, videregående for voksne
• Gartner, videregående for voksne

Side 18 – 19
• Kurs innen grønne fagområder
• Om Vea

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over to eller tre år 
• 90 studiepoeng 

Studiet består av modulene: hageplanlegging, 
skjøtsel og drift av uteområder og bedrifts-
ledelse og gir deg faglig fordypning innen hage-
planlegging, drift og skjøtsel av uteområder. 
Kunnskap om etablering og ledelse av mindre 
bedrifter inngår også i studiet. Eksamen i 
bedriftsledelse kan brukes i søknad til Mester-
brevnemda.  

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• ansatte i park og anlegg/idrettsanlegg
• deg som har tilsvarende realkompetanse

GrøntanleggsforvaltningDeltidsstudie
Alle våre fagskoleutdanninger er nettbasert med 
samlinger. Undervisningen er fleksibel og kan kom
bineres med f.eks. jobb og familieliv.
 
Realkompetansevurdering 
Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har 
fått gjennom yrkespraksis, betalt eller utbetalt arb
eid, organi sasjonsarbeid, utdanning eller tilegnet 
på annen måte.
 
Søknadsfrist
Alle utdanningstilbud på Vea har søknadsperiode 
fra 1. februar – 15. april 2020. Er det ledig plas
ser etter fristen, gjøres opptak fortløpende. 

Du kan søke støtte til utdanning hos  
• Lånekassen 
• LO`s utdanningsfond
• Handel og kontor sine stipendordninger
• Fagforbundet`s stipendordninger
 
Søknadskjema
Søknad om studieplass skal sendes inn via elek
tronisk søknadsskjema som ligger på vår hjemme
side. Etter at du har sendt inn søknadsskjema, vil 
du umiddelbart få en bekreftelse på at søknaden 
er mottatt. Husk å ha vitnemål og attester klart 
når du søker (kan ettersendes.)
 

Andreas jobber i Trondheim Bydrift Idrett, Park og Skog (IPS). 
Der har han jobbet i 12 år, med størst fokus på det grønne, 
og å skjøtte byens grønne lunger til stor glede for innbyg-
gerne. VEA har lært meg å jobbe mer strukturert, for å øke 
standarden i parkene på en ressurseffektiv måte. Det gir en 
mer bærekraftig verdiskapning.

Utdanningen har lært meg om viktigheten av rett 
flora på rett sted og å lage en ressurseffektiv plan  

for arbeidsoppgavene.

A n d r e a s  P e d e r s e n

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2021
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Fagskoleutdanning

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over 2 år 
• 60 studiepoeng 

Studiet gir deg spesialkompetanse innen hage-
planlegging, samt drift og skjøtsel av hager og 
uteanlegg.  
 
Vi får stadig flere grøntanlegg i kommunesek-
toren og i næringslivet, og kompleksiteten på 
anleggene øker. Da er kunnskapen om planleg-
ging og skjøtsel av anleggene viktig og behovet 
for kompetansen er økende.

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• deg som har tilsvarende realkompetanse

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng 

Hageplanlegging er et populært studie som  
gir deg spesialkompetanse innen utforming  
av mindre grøntanlegg og privathager.  
 
Du lærer om hvordan du utformer  
funk sjonelle og estetiske grøntanlegg.  
Hage interessen er stor og etterspørsel  
etter kompetansen er ettertraktet.

Studiet passer for :

• anleggsgartnere 
• gartnere
• deg som har tilsvarende realkompetanse

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium  over ett år
• 30 studiepoeng 

Dette studiet er for deg som ønsker kom-
petanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift 
av uteområdet. 

Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan 
man best kan planlegge, skjøtte og drifte et 
grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse 
uteområder, er dette en nødvendig kom-
petanse for å holde grøntanleggene fine år 
etter år.

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• ansatte i park og anlegg/idrettsanlegg
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Planlegging og skjøtsel  
av grøntanlegg

Hageplanlegging Skjøtsel og drift  
av uteområder

Studiestart: august 2021
Neste studiestart: august 2023

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2022

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2021
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• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium  over ett år
• 30 studiepoeng

Studiet er praksisbasert med stor vekt på 
tradisjonsbårne gartnerhåndverk. Samlings-
ukene foregår på Vea, og på ulike anlegg i 
Europa der de aktuelle håndverkstradi s jonene 
er levende. 

Du lærer å behandle hagen som et kultur-
minne gjennom gartnerhånd verket, og utar-
beide drift -og skjøtselsplaner for historiske 
grøntanlegg. 

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Antikvarisk drift og skjøtsel 

Linda L. Veiby er avdelingsdirektør ved Riksantikvarens kul-
t ur  minne avdeling og har ansvaret for forvaltningen av blant 
annet fredete grøntanlegg. 

Vi trenger gartnere med solide 
kunnskaper om gamle planter, hager, 

parker og grøntanlegg.  
Uten dem klarer vi ikke bevare alle våre 

viktige grønne kulturminner 

L i n d a  L .  V e i b y

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium  over to år
• 60 studiepoeng  

Studiet består av de to studiene Historiske 
grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel.  
Studiet gir deg praktisk og teoretisk bakgrunn 
for å kunne behandle hager som kulturminner.  

Du lærer om de tradisjonsbaserte gartner-
håndverkene, og får en hage -og plantehis t-
orisk forståelse.  
 
Utarbeidelse av drift- og skjøtselsplaner,  
samt restaureringsplaner for historiske anlegg 
inngår også i undervisningen. Studentene drar 
på ekskursjoner til grøntanlegg i inn- og utland.  

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• deg som har tilsvarende realkompetanse 

Gartner med 
antikvarisk kompetanse 

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng

Å behandle kulturminner gjennom et hage- og 
plantehistorisk perspektiv, er viktig i dette 
studiet. Du får god kompetanse i å utarbeide 
restaureringsplaner for historiske anlegg.
 
Samlingsukene foregår på Vea, og studiereiser 
går til viktige norske grøntanlegg.

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• gartnere
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Historiske grøntanlegg

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2021

Studiestart:  August 2021
Neste studiestart:  August 2023

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2022

Fagskoleutdanning
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• høyere yrkesfaglig utdanning i blomster
dekoratørfaget med vekt på ledelse

• deltidsstudium over to eller tre år
• 90 studiepoeng
• kan søke mesterbrevnemda om mesterbrev

Studiet gir deg faglig inspirasjon med trening 
av de kreative musklene. Du får kompetanse 
i bærekraftig utøvelse av faget og hvordan 
være en god faglig leder. I produktutviklingen 
jobber du med å finne estetiske, funksjonelle 
og lønnsomme løsninger, tilpasset markedet. 
Utvikling av forretningskonsepter som ivaretar 
nye måter å selge og markedsføre blomster-
arbeider på, er også en del av studiet.  

Studiet passer for :

• Blomsterdekoratører med fagbrev 
• deg som har tilsvarende realkompetanse

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng

Studiet gir deg kompetanse innen markedstil-
passet produktutvikling med vekt på bærekraft, 
håndverk, estetikk og lønnsomhet.  
 
Du får mulighet til å fordype deg i fagets ulike 
teknikker og finne nye uttrykk, miljøvennlige 
og lønnsomme løsninger. 

Studiet passer for :

• Blomsterdekoratører med fagbrev 
• deg som har tilsvarende realkompetanse

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng

Utøvelse av blomsterfaglig ledelse og utvikling 
av nye forretningskonsepter retta mot blom-
sterdekoratørbransjen, står sentralt i dette 
studiet. Du får også kompetanse i det å veilede 
kolleger og lærlinger, og utvikle en god service-
kultur i bedriften. Innsalg av blomsterarbeider 
til kunder, det å lage utstillinger og utforming 
av konkurransedyktige anbud er også en viktig 
del av studiet.  

Studiet passer for :

• Blomsterdekoratører med fagbrev 
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Botanisk design og ledelse Blomsterfaglig  
produktutvikling 

Blomsterfaglig 
konseptutvikling og ledelse 

Jeg kommer fra Bodø, og jobber nå i Oslo med flere store kunder  
og hoteller. Her får jeg brukt kunnskapen min i et større bilde.  
Jeg har stort utbytte av å være aktiv på sosiale medier, og får  
mange nye kunder igjennom min instagramkonto blomster_mari. 

Botanisk design er et viktig verktøy for blomster
dekoratører som jeg anbefaler på det sterkeste.
Du lærer godt håndverk som styrker og utvikler 

deg selv og bransjen. 

M a r i  H o l i e n

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2021

Studiestart:  August 2021
Neste studiestart:  August 2023

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2022

Fagskoleutdanning
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• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng
• internasjonalt studium  

Studiet lærer deg å arbeide kreativt og kun-
stnerisk med plantemateriale, i kombinasjon 
med andre materialer og tekniske hjelpemidler.
Du utvider dine faglige grenser og skaper nye 
uttrykksformer innen ditt eget fagfelt.  Å ut-
vikle konsepter med plantematerialer og lede 
kreative prosjekter er vesentlig i studiet.
 
Studiet passer for :

• blomsterdekoratører
• ansatte i kunst, kunsthåndverk og 

formgivningsfag
• faglærere og andre i design og håndverksfag
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Eksperimentell formgivning 
med plantemateriale 

Lene Anine er faglært blomsterdekoratør med bachelor i yrkes
pedagogikk. Hun er deltar på workshops og konkurranser og er 
fagtekniker innen eksperimentell formgivning med plantemateriale. 
Hun er innehaver av et botanisk blomsterverksted.

Å eksperimentere med materialer og teknikker,  
legge fra seg innarbeidede rutiner  

og faglige sannheter, gå ut av boksen, 
og ha engasjerte veiledere.  
Det blir ikke bedre enn det!  

L e n e  A n i n e  R y d g r e n

Ingrid Stadheim jobber som sykepleier på Ringen Rehabiliter
ingssenter AS. Ringen er et privat rehabiliteringssenter i Moelv, 
Hedmark. Ringen driver spesialisert rehabilitering og har avtale 
med Helse SørØst RHF om drift av rehabiliteringsplasser.  
I tillegg tar de i mot private rehabiliteringspasienter.

Det er en styrke for oss å få jobbe enda tettere  
på naturen og det grønne, sammen med Vea.

Rehabilitering handler om å skape økt livskvalitet 
og mestring, og samtidig leve mest mulig  

selvstendig i samfunnet. 

I n g r i d  S t a d h e i m

• høyere yrkesfaglig utdanning 
• deltidsstudium over ett år
• 30 studiepoeng 

Samspillet mellom mennesker og natur gir 
livet mening og bedre helse, både fysisk og 
psykisk.  Å «leve hele livet», og sørge for god 
livskvalitet gjennom bruk av naturen, er viktig.  

Arbeider du innenfor helse- og oppvekst-
sektoren, og ønsker å bruke planter og  
natur i et helsefremmende perspektiv?  
Da er grønn helse for deg.

Studiet passer for :

• eldre– og demensomsorgsarbeidere
• ansatte innen hverdagsrehabilitering  

og psykisk helse
• barn og ungdomsarbeidere
• ergoterapeuter

• deg som har tilsvarende realkompetanse

Grønn helse 

Studiestart:  August 2020
Neste studiestart:  August 2022

Studiestart:  September 2020
Neste studiestart:  September 2021

Fagskoleutdanning
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• høyere yrkesfaglig utdanning i anleggsgartnerfaget 
med vekt på ledelse

• nettbasert med samlinger 
• 120 studiepoeng 
• kan søke mesterbrevnemda om mesterbrev  

Anleggsgartnertekniker gir deg kompetanse i å 
planlegge, analysere, organisere og lede arbeid i  
byggeprosesser og prosjekter i anleggsgartner-
bransjen.

Studiet passer for :

• anleggsgartnere med fagbrev
• deg som har tilsvarende realkompetanse

• høyere yrkesfaglig utdanning
• deltidsstudium
• 30 studiepoeng 

Lokal overvannsdisponering (LOD) er en  
spesialkompetanse i et raskt voksende og 
viktig fagområde. Klimaendringene fører til 
perioder med mye nedbør, men også lange 
tørkeperioder. Dette gjør at vi må bringe  
elementer fra naturen tilbake til der vi bor  
og oppholder oss.  

Studiet passer for :

• anleggsgartnere
• vann og avløpsbransjen
• landskapsarkitekter
• VAingeniører 
• deg som har tilsvarende realkompetanse

Anleggsgartnertekniker Lokal overvannsdisponering

Anders Garnes er daglig leder i Anleggsgartnermester Wik-
holm AS. Wikholm ble etablert i 1974.  Wikholm jobber kon-
tinuerlig med å videreutvikle anleggsgartnerfaget og brenner 
for at kundene skal oppleve bærekraftige og varige løsninger.

Den som velger å ta anleggsgartnerutdanning  
har uante muligheter. Det som begrenser oss i 

dag, er mangel på fagfolk og arbeidsledere.

A n d e r s  G a r n e s

Tor Erik Silset er direktør for eiendom/ansvar Norden i 
Gjensidige Forsikring. Gjennom 200 år har Gjensidige utviklet 
et sterkt samfunnsengasjement, og de er overbevist om at 
integrering av bærekraft gir en langsiktig verdiskaping som på 
sikt bidrar til en bedre verden.

Kombinasjonen av villere og våtere vær og  
underdimensjonerte avløpsnett, kan føre til store 
skader.  At Vea satser på dette som studieretning, 

er utrolig viktig og vi gleder oss til å se  
resultatene av studentenes arbeid.

T o r  E r i k  S i l s e t

Studiestart:  Følg med på våre nettsider Studiestart:  August 2021

Fagskoleutdanning



• 14 • 15
Les mer om studiene på www.vea-fs.no 1514 

Norges grønne fagskole – Vea er en markedstil
passet fagskole som utdanner dyktige, synlige 
og ettertraktede yrkesutøvere innen grønne 
yrkesfag. Vea er fagområdegodkjent av NOKUT, 
og er gjennom dette godkjent tilbyder innen 
fagområdet Grønne design og miljøfag.  Vea er i 
utvikling og vekst innenfor fagområdet, i sam
spill med bransjene, nasjonalt og internasjonalt. 
Fagskolen har et stort uteområde, planteskole 
og veksthus som benyttes som læringsarena, 
til produksjon av undervisningsmateriell og 
rekreasjonsområde.

 Studier for fremtiden
Det har vært skole på Vea helt siden 1923. 
Gjennom alle disse årene har vi bygd opp et 
solid og inspirerende læringsmiljø. Dagens Vea 
har et sterkt fagmiljø som fokuserer på frem-
tidsrettet kompetanse for våre studenter.  Vi 
har et nært og godt sam arbeid med bransjene 
som vi utdanner fagfolk til, og har som mål å gi 
studentene best mulige forut setninger for et 
vellykket yrkesliv etter studiene. Vi har dyktige 
faglærere og gode fasiliteter for deg som vil 
studere teori og praktisere fag.

Utdanningstilbud 
Vea er det eneste studiestedet i Norge med 
fagskoleutdanning for gartnere, anleggs-
gartnere, blomsterdekoratører og mange 
andre håndverksfag. Skolen er perfekt for deg 
som ønsker å heve kompetansen innen faget 

• deltid over 18 mnd
• samlingsbasert

Er du praktiker og planlegger å bli leder i en 
bedrift eller å starte egen bedrift, da er  
Mesterutdanningen en god løsning for deg.  
Den gir deg økt kompetanse i bedriftsledelse  
og i hvordan man organiserer, leder og styrer 
en bedrift.

Håndverkere fra ulike bedrifter har ofte de  
sammen utfordringene i arbeidshverdagen.  
Denne utdanningen vil gi deg et nettverk av 
håndverkere som du kan dele erfaringer med.

Utdanningen passer for deg med bakgrunn  
fra følgende håndverksfag:

• matfag
• estetiske fag
• møbel og trefag
• verkstedhåndverksfag
• grafiske fag

Mesterutdanning 
For håndverkere

Odd Hugo er lektor/faglærer på Vea med 4 års merkantil 
høyskoleutdannelse fra Norge og Tyskland med tyngde på 
internasjonal markedsføring. Han har 20 års variert internas-
jonal erfaring fra forskjellige lederstillinger i merkevareorien-
tert norsk industri med tyngde på forretnings- og produktut-
vikling, samt salg og markedsføring.

Det er en stor fordel å komme i klasse med andre 
som har bakgrunn fra håndverksfag og som har 

de samme utfordringene i arbeidshverdagen.  
Her kan du dele kunnskap  

og bygge nettverk for fremtiden.

O d d  H u g o  G a u s l a a 

Utdanning  
på videregående

nivå

Start:  September 2021

Mesterutdanning
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Hvis du er en kreativ person og liker å  
jobbe med hendene anbefaler jeg absolutt  

å gå VG2 blomsterdekoratør.

J u l i e  F l e m

Julie tok blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Etter ett år på 
VG2 blomsterdekoratør, fikk hun lærlingplass i en blomsterbutikk 
og skal nå ta fagbrev.  – Kanskje jeg velger å ta mesterbrev og 
fagskoleutdanning etter hvert. Det kan hende at jeg vil gå Bota
nisk design for å utforske og lære mer om ulike teknikker i faget. 
Da får jeg også mulighet til å bli kjent med flere blomsterdeko
ratører som har samme interesse som meg.

• videregående utdanning (VG2)
• heltid

Har du lyst til å jobbe i blomsterbutikk eller 
hagesenter? Da er blomsterdekoratør noe 
for deg. Utdanningen har fokus på bærekraft-
ige tek niske løsninger og stilepoker slik at du 
lærer å skape ulike uttrykk, tilpasset ulike an-
ledninger. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid 
gjennom relevante arbeidsoppdrag. 

Du får :
• grunnleggende innføring i hvordan du kan binde 

buketter, dekorasjoner, brudebuketter og kranser 
m.m.

• kommunikasjon og eksponering
• Plantelære og varebehandling
• Yrkesfaglig fordypning hvor du arbeider i bedrift
• Fellesfag er engelsk, norsk, samfunnsfag  

og kroppsøving.

Utdanningen passer for deg som har fullført 
VG1 Design og håndverk.

Blomsterdekoratør 

• videregående utdanning for voksne
• deltid over to år

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen 
praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. 
Utdanningen gir innsikt i bærekraftige drifts-
former og omstilling i tråd med utviklingen i 
samfunnet for øvrig.  Du får kjennskap til ulike 
produksjonsprosesser og utvikler praktiske 
ferdigheter som gartner. Som gartner kan 
du jobbe i veksthus, med frilandsproduksjon, 
skjøtsel av grøntanlegg, i hagesenter eller egen 
produksjonsbedrift. 
 
Du får :
• praktisk innførelse i ulike driftsmetoder innenfor 

økologisk og konvensjonell drift
• fokus på miljøtilpasset produksjon og dokumen

tasjon av mat, varer og tjenester
• kunnskap om plantebruk og skjøtsel
• næringsdrift og entreprenørskap

• videregående utdanning for voksne
• deltid over to år

Har du lyst til å jobbe i blomsterbutikk eller 
hagesenter? Da er blomsterdekoratør noe 
for deg. Utdanningen har fokus på bærekraft-
ige tekniske løsninger og stilepoker slik at du 
lærer å skape ulike uttrykk, tilpasset ulike an-
ledninger. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid 
gjennom relevante arbeidsoppdrag.

Du får :
• grunnleggende innføring i hvordan du kan binde 

buketter, dekorasjoner, brudebuketter og kranser 
m.m.

• kommunikasjon og eksponering
• plantelære og varebehandling
• Yrkesfaglig fordypning hvor du arbeider i bedrift

Blomsterdekoratør Gartner

Videregående utdanning

Skolestart:  August 2020 Skolestart:  August 2020
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Om VeaKurs for grønne fagområder

Norges grønne fagskole – Vea er en markeds
tilpasset fagskole som tilbyr høyere yrkesfaglig 
utdanning innen grønne design og miljøfag.

Skolen er det  eneste studiestedet i Norge 
med fagskoleutdanning for gartnere, anleggs-
gartnere, blomsterdekoratører og mange 
andre spesialområder. 

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig 
utdanning som bygger på videregående 
opplæring og fagbrev. Utdanningen gir deg 
studiepoeng på lik linje med høyskoleutdan-
nelse.

Internasjonal arena
Vea jobber aktivt med internasjonal vekst og 
utvikling, i samspill med bransjene. Dette gjør 
Vea til en spennende utdanningsaktør, der 
du bl.a. kan ha praksis hos våre partnere i 
utlandet.

Fleksibel utdanning
Alle studiene på Vea er deltidsstudier og kan 
kombineres med jobb og familieliv. Studiene 
er fleksible, noe som gir deg stor valgfrihet 
med tanke på hvor og når du studerer siden 
vi tilbyr nettbasert undervisning med enkelte 
samlinger på Vea.   
 
 

Beliggenhet
Vea ligger idyllisk til ved Mjøsa i Moelv. Skolen 
har et stort og vakkert uteområde, veksthus og 
plante felt som studenter benytter i utdanningen.
Vea er et fantastisk myldreområde for deg med 
interesse for det grønne! Skolen har hybler som 
du kan leie de gangene du er på samling.

En miljøriktig utdanning
Med studier innen grønne miljø -og designfag, er 
det helt naturlig for Norges grønne fagskole – Vea 
å tenke på miljøet og bærekraftig utvikling.  
Det ligger i vår natur å jobbe med naturen og 
skjøtte naturen til det beste for seg selv. Bli med 
på laget i en fremtidsrettet næring som jobber for 
å styrke miljøfokuset. 

Bærekraft i fokus
Vea er en miljøfyrtårn-sertifisert fagskole. Dette 
innebærer at fagskolen bidrar til et mer miljø- og 
klimavennlig samfunn. Vea har integrert 7 av FN’s 
17 bærekraftsmål i driften av skolen og studiene. 
Ved å legge vekt på bærekraft i undervisningen, 
ønsker Vea å bidra til økt bærekraftstankegang 
i bransjene og dermed et mer miljø- og klima-
vennlig Norge.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Med de grønne yrkesfagene i fokus, er Vea 
et naturlig kompetansesenter innen grønne 
fagområder. Vea arrangerer tidsaktuelle kurs 
gjennom hele året. Både for private og prof es-
jonelle. Vi kan også skreddersy kurs for deg og 
din bedrift.

Om du trenger et sted å holde dine kurs,  
foredrag eller seminarer, er du velkommen  
til å benytte Vea. 

Vi har ulike undervisningsrom, samt et audi-
torium med plass til 56 personer. Her ligger 
alt til rett for å formidle kunnskap og enga-
sjement på den beste måten.

Følg med på www.vea-fs.no sin kurskalender  
/no/kurstilbud.


