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VELKOMMEN SOM LÆRLING
Vi ønsker deg velkommen og håper du får ei fin tid som lærling til sjøs, og at du
får godt utbytte av læretida.
Vi håper du vil trives, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal få gode arbeids- og
opplæringsforhold.
Samtidig ber vi om at du selv deltar aktivt for og nå opplæringsmål og
medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold.
Lykke til!
Med vennlig hilsen
Bjørn Waage, Daglig leder
Torunn Lied, Opplæringskonsulent
Berit Tollefsen, Sekretær
Nøkkeldata:
Navn:
Postadresse:
Besøksadresse:
Kontortid:
Telefonnr:
Mob.nr:
Telefax:
E-post:
Hjemmeside:

Opplæringskontoret for Maritime Fag, Nordvest
Postboks 838 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Storgata 25, ÅLESUND
KL. 0800 - 1500
+47 70 13 90 90
+47 91 33 83 47
+47 70 12 40 19
post@maritimefag.no
www.maritimefag.no

Nyttige linker:
Utdanningsdirektoratet: www.udir.no
Oppmelding til privatisteksamen: www.privatistweb.no
Lærlingombudet i Møre og Romsdal: www.ungweb.no/UNGweb/Info/Elev-og-laerlingombodet/
Sjømannsforbundet: www.sjømannsforbundet.no/
Sjøfartsdirektoratet: www.sjofartsdir.no
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1) DEFINISJONER
LÆRLING - Den som har tegnet lærekontrakt etter Opplæringslova.
INSTRUKTØR - Den som forestår den daglige opplæringen av lærlingen.
OPPLÆRINGSANSVARLIG - Den som er faglig ansvarlig ombord for at lærlingen får
opplæring i følge læreplanen i faget.
REDERI - Det har personalansvaret, slikt som lønn, forsikring og arbeidstøy o.s.v.
OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG (OMF) - Det tegner lærekontrakt med
lærlingen og har hovedansvar for at opplæringen skjer etter gjeldende lover og forskrifter.
UTDANNINGSAVDELINGEN – Fylket godkjenner lærebedrifter og lærekontrakter.
YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA – Har ansvaret for fagopplæringen på fylkesplan.
Oppnevnes av fylket. Utnevner prøvenemnder og avholder fagprøver.
KD- Kunnskapsdepartementet - Har ansvaret for all opplæring.

2) OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG, Nordvest
Presentasjon
Opplæringskontoret for Maritime fag, Nordvest, er godkjent for fagene matros, motormann,
skipselektriker og kokk.
Opplæringskontoret for Maritime Fag, Nordvest, er plassert i Ålesund, og betjener i hovedsak
medlemsrederier i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylke.
Hovedmålet er å sikre rekruttering til næringen, bl.a. gjennom å tegne lærekontrakter på vegne av
rederiene.
Bak Opplæringskontoret for Maritime Fag står rederier av forskjellig størrelse og spenner over drift
av fraktefartøyer, ferger, taubåter, offshorefartøy, lasteskip og fiskefartøyer. Kontoret er et
samarbeidsorgan mellom medlemsrederiene, yrkesopplæringsnemndene (fylket), skolesektoren og
lærlingene.
Hensikten med opprettelsen av Opplæringskontoret for Maritime fag er å:
Ø sikre fremtidig rekruttering til næringen
Ø få kvalifisert opplæring av personell til næringen
Ø få samsvar mellom elevplasser og lærlingplasser
Ø markedsføre næringen overfor skole, ungdom og foreldre
Ø koordinere og iverksette utdanning av opplæringsansvarlig /instruktører
Ø tegne kontrakter med elevene på vegne av rederiene
Ø følge opp læreforholdene om bord og påse at lærlingen får riktig opplæring
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3) LÆREKONTRAKT
Mønstring
Når du har fått læreplass og skrevet kontrakt, må du mønstre før du reiser ut første gangen.
Dette gjøres ved nærmeste NAV kontor med maritim tjeneste.
Til mønstring skal du få papirer fra rederiet som sier at du har lærlingplass.
Hvis det er første gang du reiser til sjøs, må du få sjøfartsbok, (utstedes av NAV).
For de som reiser i utenriks, er det krav til vaksinasjon før du reiser. Sjekk med rederiet hvilke
vaksiner som kreves. Se eget ark i lærlingmappa.
Lærekontrakten
Lærekontrakten er inngått mellom lærlingen og Opplæringskontoret for Maritime Fag.
Lærekontrakten er et juridisk bindende dokument og må være godkjent av yrkesopplæringsnemnda
for å være gyldig. Kontrakten har normalt en varighet av to år. Det er ikke anledning for rederiet
eller opplæringskontoret å avtale kortere eller lengre læretid uten samtykke fra
Utdanningsavdelingen i fylke.
Læretida er inndelt i ett års opplæring og ett års verdiskapning. I verdiskapningstida skal lærlingen
praktisere det han/hun har lært. Opplæringstida og verdiskapningstida går hånd i hånd, slik at
opplæringen kan gå over to år.
Bytte av skip eller rederi
Hvis rederiet ser det som ønskelig, kan de omplassere lærlingen til et annet skip.
Lærlingen kan også selv komme med ønske om å skifte skip. Rederiet må godkjenne slikt bytte.
Dersom opplæringskontoret mener at det er nødvendig, ut fra faglige kriterier, kan de omplassere
lærlingen til et annet rederi. Dette fordi lærlingen skal få opplæring i hele læreplanen.
Heving av lærekontrakten
Heving av lærekontrakten må godkjennes av yrkesopplæringsnemnda. En skal ha gode grunner for
at yrkesopplæringsnemnda finner å kunne godkjenne slik heving. Dersom rederi, opplæringskontor
og lærling er enige om å heve lærekontrakten, blir dette normalt godkjent av
yrkesopplæringsnemnda. Se ellers § 4-6 Endring og heving av lærekontrakt i Opplæringslova.
Avslutning av læreforholdet
Ved læretidens avslutning opphører ordinært ansettelsesforhold. Dersom lærlingen skal fortsette i
rederiet, inngås ny arbeidsavtale.
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4) ANSVARSFORDELING
OMF - Opplæringskontoret for Maritime Fag, Nordvest, har ansvar for:
¨ at opplæringen skjer etter lover, forskrifter og regler
Ø Se Opplæringslova på http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
¨ skriver lærekontrakt med lærlingen - eventuelt å omplassere lærlingen
¨ innhente halvårsrapport- prosjektvurderinger og oppsummering av lærlingsamtale
¨ følge opp lærlingene ved hjelp av lærlingsamlinger og It’s learning
¨ melde opp til fagprøve - fagprøveavvikling
¨ å holde kurs for opplæringsansvarlig
¨ å informere elever, foreldre, skoleverket og næringen
¨ å rekruttere medlemsrederier
Rederiet har ansvar for:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

og bestemme antall lærlinger rederiet tar inn
ansettelsesforhold med lærling - avlønning/ forsikring
sammen med skipsfører å velge ut opplæringsansvarlig
å koordinere mottak / oppstart av læreforhold / mannskapsskifte
eventuelt bytte av skip for lærlinger internt i rederiet
innspill til OMF om tiltak
påse at lærlingen får fri til å avlegge fagprøven
Opplæringsansvarlig har ansvar for:

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

mottak og igangsetting av oppgaver for lærlingen
plan for gjennomføring av læreforholdet
å sørge for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen
å delegere ansvar / oppgaver til instruktører
å foreta og sende inn halvårsvurderinger av lærlingen til OMF
gi lærlingen tid og mulighet til å gjennomføre prosjektoppgavene,
vurdere dem og sende dem til OMF via It’s learning
å foreslå omplassering av lærlingen - internt /eksternt
å legge til rette for trening i forbindelse med fagprøve
Lærlingen har ansvar for:

¨ å delta aktivt for å nå opplæringens mål
¨ å medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
¨ å utføre prosjektoppgavene og få godkjenning, og underskrift fra opplæringsansvarlig før de
sendes på It’s learning til OMF
¨ å påse at halvårsvurderingene blir gjort sammen med opplæringsansvarlig og sendt til OMF
¨ å forholde seg til rettigheter og plikter i henhold rederiets retningslinjer og til Sjømannsloven
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5) ANSETTELSE, LØNN, ARBEIDSTID, FRAVÆR M.M.
Ansettelse
Lærlingen tegner en 2-årig ansettelsesavtale med rederiet. Ansettelsesforholdet vil være regulert av
gjeldende tariffavtaler. 2. Års lærlinger kan gå inn i stilling som lettmatros/smører i
sikkerhetsbemanningen eller matros/motormann i stilling utenom sikkerhetsbemanningen.
Lærlingen kan bytte rederi i læretida, men dette må eventuelt godkjennes av OMF.
Arbeidstid
Lærlingen omfattes av de samme turnusordninger som de øvrige om bord.
Normal arbeidstid for lærlinger 1.året er 10 timers dag 7 dager i uka. Minimum 4 timer i uken,
fortrinnsvis søndag, er studietid og lærlingen disponerer tiden til prosjektoppgave.
Det vil kunne benyttes andre arbeidstidsordninger 2. året, men kravet til disponibel tid til arbeid med
prosjektoppgavene vil være det samme som 1. året.
Lønn
Rederiet har lønns- og personalansvar for lærlingene. Lærlingene har lønn i hele opplæringsperioden
på to år. Avlønning fastsettes som en andel av begynnerlønn for fagarbeider (matros, motormann,
kokk eller elektriker). Lærlingen omfattes ellers av de samme tariffavtaleregler som gjelder for de
øvrige ansatte om bord. Ta kontakt med Sjømannsforbundet hvis du vil ha tariffavtalen.
For mer informasjon om sjømannsforbundet, se hjemmesiden: www.sjomannsunion.no
NB! Lønn opparbeides fra utreisedato, ikke lærekontraktsdato.
Permittering og streik
Lærlinger er i hovedregel unntatt fra permittering. Lærlingen er tilsatt for å få opplæring, og så
lenge det er andre ansatte i arbeid, skal lærlingen delta i arbeidet sammen med disse.
Dette gjelder også ved streik.

Fravær
Alt fravær skal rapporteres til rederiet. Dersom lærlingen har vesentlig fravær i læretida (over 1
mnd.), skal melding sendes til Opplæringskontoret. Yrkesopplæringsnemnda tar stilling til om
læretida blir forlenget tilsvarende.
Militærtjeneste
Alle som blir innkalt til førstegangstjeneste skal søke om utsettelse.
Ved å henvende deg til rulleførende enhet søker du om utsettelse av militærtjenesten.
Du må sende inn en søknad om utsettelse i 2 år, og legge ved kopi av lærekontrakten.
Alkohol/ narkotika
Vi ber lærlingene gjøre seg kjent med hvilke regler rederiet har vedrørende omgang av alkohol og
alle om strengt overholde disse reglene. Brudd på slike regler vil føre til oppsigelse/ heving av
lærekontrakt. Når det gjelder narkotika, vil avlegging av en positiv prøve av narkotiske stoffer, føre
til at sjømannslegen ikke utsteder godkjennet helseattest.
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6) OPPSTARTSRAPPORT OG HALVÅRSVURDERING
Oppstartsrapport.
For å sikre at nye lærlinger blir tatt godt imot når de kommer om bord i sitt første fartøy, har
Opplæringskontoret laget en enkel rapport med noen få viktige punkter som lærlingen bør ha gått
igjennom i løpet av de første to ukene om bord.
Oppstartsrapporten ligger i lærlingmappa. Den fylles ut av opplæringsansvarlig og lærlingen
sammen og sendes til Opplæringskontoret senest 2 uker etter påmønstring.
Halvårsvurdering.
Halvårsvurderingen består av to deler, en lærlingsamtale og en prosjektvurdering.
Skjemaene som skal brukes til dette heter halvårsvurdering og ligger i lærlingmappa.

Lærlingsamtale:
Som et ledd i kvalitetssikringen av opplæringen, har Utdannings- og Forskningsdepartementet
bestemt at lærlingen skal ha en skriftlig vurdering minst en gang hvert halvår.
Lærlingsamtalen er en medarbeidersamtale mellom opplæringsansvarlig/instruktør og lærlingen.
Skipsfører kan med fordel ta initiativ til å være til stede. I samtalen gjennomgår en
prosjektoppgavene, læreplan og registreringsboka. Det skal noteres ned hvilke mål det har vært
arbeidet godt med i det siste halvåret og planlegges videre for den neste perioden.
Samtalen skal:
· gi lærlingen anledning til å samtale med opplæringsansvarlig/instruktør om egen faglig utvikling,
motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med målene i læreplanen
· gi opplæringsansvarlig/instruktør tilbakemelding om opplæringen og læringsmiljøet
· gi lærling og opplæringsansvarlig/instruktør anledning til å drøfte og planlegge tiltak i lærlingens
videre arbeid
· medvirke til et godt samarbeid mellom lærling og opplæringsansvarlig/instruktør
· sette bedriften bedre i stand til å tilrettelegge opplæringen for hver enkelt lærling
· skape et trygt, åpent og tillitsfullt forhold mellom lærling og faglig leder/instruktør
Prosjektvurdering:
Som en kvalitetssikring av tida om bord skal lærlingen skrive 4 prosjektoppgaver i løpet av
læretiden. Dette vil være en del av halvårsvurderingene.
For mer informasjon, les eget avsnitt om Prosjektoppgaver.
Vurdering:
Alle 4 oppgavene skal vurderes av opplæringsansvarlig om bord. I heftet ”Veileding for
opplæringsansvarlig” vil kriteriene for bestått/ ikke bestått være gitt. Det gis karakterene: ”bestått
meget godt”, ”bestått” eller ”ikke bestått”.
Lærlingen skal selv gi en tilbakemelding på hvordan oppgaveløsningen har fungert.
Tilbakemelding over hver vurdert prosjektoppgave skal sendes til opplæringskontoret i form av
utfylt halvårsvurderingsskjema.
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7) OPPLÆRINGSLOGG
Formålet med loggen
Loggen omhandler opplæringen slik den fremkommer av fagplanene på VG3 opplæring i bedrift..
Hensikten med loggen er at lærlingen selv skal føre kontroll med fremdriften i opplæringen og at
opplæringsansvarlig får muligheten til oppdatering og kan også forlange at loggen benyttes aktivt av
lærlingen. Strukturert opplæring vil sikre den beste anvendelse av læretiden slik at lærlingen får den
nødvendig erfaring som kreves for å bli en dyktig fagarbeider. Lærlingen skal kunne dokumentere
hva han/hun har fått opplæring i, eventuelt hva han/hun ikke har fått opplæring i i løpet av
læretiden.
Loggen med underoppgaver vil dekke kompetansemålene i fagplanen.
En del av opplæringen er registrering av fakta om opplæringsskipet og dets utstyr. For denne og
andre oppgaver er det nødvendig at lærlingen får adgang til forskjellige dokumenter inkl. skipets
planer og tegninger, hydrostatiske data og annen relevant informasjon.
Planlegging av opplæringen
For at lærlingen skal få best mulig utbytte av læretiden, er det viktig å ha et godt organisert
samarbeid mellom alle som er involverte i opplæringen. I den grad det er mulig og formålstjenlig
skal det lages individuelle opplæringsplaner med fremdrift for lærlingen. I den anledning er det
viktig at også lærlingen tar initiativ til å få jobbe selvstendig i tråd med det faglige nivået lærlingen
er på til en hver tid. Det er viktig å huske at loggen er lærlingens eiendom og lærlingens ansvar og
at denne skal brukes til formålet den er tiltenkt. Aktiv bruk av loggen er en av flere forutsetninger
opplæringskontorene har satt for å signere lærekontrakten. Loggen må oppbevares på et
betryggende sted da opplæringsansvarlig leder/instruktørene skal kunne benytte denne for
planlegging og organisering av opplæringen. Lærlingen skal forevise loggen for opplæringsansvarlig
(som kan forlange at denne skal brukes) samt av opplæringskontoret på anmodning.

8) PROSJEKTOPPGAVER
Plikt
For å kvalitetssikre opplæringen som er bestemt i læreplanen, er lærlingen forpliktet til å skrive 4
prosjektoppgaver i løpet av læretida. Opplæringsansvarlig skal påse at lærlingen har mulighet til å
løse oppgavene, vurdere å rapportere oppgavene til Opplæringskontoret.
It’s learning
Alle lærlingene fikk utdelt brukernavn og passord til It’s learning sammen med lærlingmappa. It’s
learning.com brukes til å laste ned og besvare prosjektoppgavene som er obligatoriske å
gjennomføre. Denne nettsiden kan også brukes til kommunikasjon mellom OMF og lærling/fartøy.
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Prosjektoppgavene
Hver prosjektoppgave vil bestå av flere underoppgaver. Første underoppgave vil være en
presentasjon av fartøyet. De andre underoppgavene vil variere mellom konkrete spørsmål og
omfattende beskrivelser av arbeidsoppgaver og prosedyrer.
Prosjektoppgavene vil inneholde underoppgaver som vil dekke hovedområdene i fagplanene for de
respektive fagområder, motormann, matros, elektriker og kokk.
De fire prosjektoppgavene skal utføres en for hvert halvår lærlingen er i opplæring. De vil omhandle
forskjellige temaer, og skal følge lærlingens utvikling ombord.
Oppgavene skal skrives rundt jobber og temaer som lærlingen naturlig skal være en del av i
læretiden, slik at det ikke bare blir ”tenkte situasjoner” som lærlingen skal vurdere. Jobbene kan
utføres av lærlingen alene, eller i samarbeid med andre. Dette skal kommer fram i besvarelsen.
”Hver lærling skal gi en selvstendig besvarelse av prosjektoppgaven”.
Hver underoppgave skal besvares utfyllende og vise at lærlingen har forståelse for temaet og
fagområdet prosjektoppgaven tar for seg. Besvarelsen skal inneholde bilder, figurer, tegninger eller
lignende som underbygger oppgaven.
Lærlingen vil ha behov for tid til den skriftlige delen av arbeidet, og det er ønskelig at
opplæringsansvarlig legger til rette for at en dag ukentlig, gjerne søndag, kan disponeres av
lærlingen til oppgaveløsning.
Fristene for ferdige vurderte oppgaver vil normalt være: 31.desember og 30. juni.
For den fjerde oppgaven vil fristen være 30.mars, eller senest tre mnd før læretidens slutt.
Vær oppmerksom på at noen underoppgaver har flere valgalternativer, da de skal være mulig for
lærlinger på forskjellige typer fartøy å utføre. Her skal kun ett av alternativene besvares.
Hvis det er noen lærlinger, som på grunn av fartøyet de har lærekontrakt på, har problemer med å
utføre noen av oppgavene som er lagd, kan de ta kontakt med opplæringskontoret for å få en
”skreddersydd” oppgave.
Får lærlingen problemer med fristene for utført oppgave, på grunn av sent startet læretid, skal
opplæringskontoret kontaktes.
Prosjektoppgave I, II og III, skal være gjennomført og innsendt før opplæringskontoret melder
lærlingen opp til fagprøve.
Oppgavebesvarelsene sendes helst OMF på It’s learning. Originalen oppbevares av
lærlingen, og forevises på oppfordring fra opplæringsansvarlig, rederi eller fagprøvenemnd.
Kvalitetssikring av fagopplæringa i bedrift, VG3
Opplæringsloggen og Prosjektoppgavene sammen med ”Prosjekt til Fordypning” fra VG2 er viktig
dokumentasjon, både for lærling og rederi, på at fagopplæringa er gjennomført etter læreplanen.
Ved oppfølging av lærling om bord i læretida kan det bli krevd at opplæringsloggen og
prosjektoppgavene legges frem for fagkonsulent fra utdanningsavdelinga (fylket).
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9) TILLEGGSKVALIFIKASJONER
Sertifikater for Brovaktstjeneste og Maskinromsvakttjeneste
Det er utarbeidet spesielle søknadsskjema for disse sertifikatene.
Søknad om vakttjenestesertifikat sendes når lærlingen har seks mnd. fartstid. Tid om bord.
Søknadsksjemet er en del av prosjektoppgave 2, og lastes ned fra It’s learning
1) Søker leverer søknaden til Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV sammen med:
¨ 1 passbilde, med navn og personnummer på baksiden av bildet.
¨ sjekkliste for brovaktstjeneste med referanse til STCW-78-konvensjonen (re.1995), regel II/4 og
koden, del A, kapittel II/4, eller sjekkliste for maskinvakttjeneste med referanse til STCW-78konvensjonen, (revidert 1995), regel III/4 og koden, del A, kapittel III/4.
¨ fartstidsbok
¨ gyldig helseerklæring
2) Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV kontrollerer papirene, tar kopier og bekrefter at kopiene er i
samsvar med originalene.
3) Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV legger søknadsskjemaet i en spesialkonvolutt som sendes til
Sjøfartsdirektoratet.
4) Faktura på 400 kr. vil bli sendt når søknaden er registrert hos Sjøfartsdirektoratet. Denne må betales
før søknaden kan behandles og eventuelt sertifikat utstedes.
5) Sjøfartsdirektoratet utsteder sertifikatet hvis alt er i orden, og sender det i posten til den adresse som
er oppgitt i søknaden.

Kokkesertifikat
For å kunne gjøre tjeneste som kokk om bord på norske skip kreves kokkesertifikat.
Kokkesertifikat tilkommer den som har bestått godkjent eksamen, jf. tredje ledd; og minst 3 års
praktisk og teoretisk opplæring i kjøkkenfag, herav minst 3 md. fartstid om bord på skip, fiske- og
fangstfartøy eller flyttbar innretning. Du søker om sertifikat etter endt læretid.
1) Søker leverer søknaden til en av Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV sammen med:
¨ Fagbrev
¨ Fartstidsbok
¨ Gyldig helseerklæring
2) Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV kontrollerer papirene, tar kopier og bekrefter at kopiene er i
samsvar med originalene.
3) Sjøfartsdirektoratets stasjoner eller NAV legger søknadsskjemaet i en spesialkonvolutt som sendes til
Sjøfartsdirektoratet.
4) Faktura på 400 kr. vil bli sendt når søknaden er registrert hos Sjøfartsdirektoratet. Denne må betales
før søknaden kan behandles og eventuelt sertifikat utstedes.
5) Sjøfartsdirektoratet utsteder sertifikatet hvis alt er i orden, og sender det i posten til den adresse som
er oppgitt i søknaden.

Dokumentasjon for alle sertifikater:
Når det gjelder dokumentasjon, vær oppmerksom på at disse må være påstemplet bekreftelse
fra offentlig tjenesteperson/institusjon om at kopiene er i samsvar med originalene.
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10) FAGPRØVE
Teoretisk del av fagprøven
Den ”Praktiske tverrfaglige eksamen” på VG2 dekker den teoretiske delen av fagprøven.
Lærlingen skal normalt ha gjennomført og bestått VG1 og VG2 før oppstart av læreforholdet. De
lærlingene som har stryk fra VG1 eller VG2 og får læreplass, har selv ansvaret for å melde seg opp
til ny eksamen og å melde eksamensresultatet til Utdanningsavdelingen.
Kandidaten vil ikke bli meldt opp til fagprøve uten bestått Den ”Praktiske tverrfaglig eksamen” fra
VG2. Kandidaten vil ikke få utsted fagbrev før VG1 og VG2 er bestått.
Oppmelding til fagprøve
Det er Opplæringskontoret for Maritime Fag som har ansvaret for å melde lærlingen opp til
fagprøven. Oppmeldingen skjer til utdanningsavdelinga i fylket.
Prosjektoppgave I, II og III skal være utført og vurdert av opplæringsansvarlig, før oppmelding til
fagprøve skjer.
Oppmeldingen skjer normalt 3 mnd. før læretids slutt, og fagprøven skal være gjennomført senest 2
måneder etter læretids slutt. Opplæringsansvarlig kan bli bedt om å komme med forslag til fagprøve.
Prøvenemnda skal godkjenne fagprøven før oppstart. Prøvenemnda består av to fagpersoner
oppnevnt av yrkesopplæringsnemnda. Innholdet i fagprøven skal være fra de målene som er nevnt i
læreplanen. Fagprøven skal i størst mulig grad være en del av det daglige arbeidet, men
prøvenemnda kan be om at en tar med en del momenter slik at de kan teste om lærlingen har hatt
bredde i sin opplæring.
Opplæringskontoret ønsker at de 4 prosjektoppgavene skal bli en del av fagprøven. Lærlingen skal
derfor ta med seg lærlingpermen med besvarelsene for vurdering av prøvenemnda på fagprøven.
Det er opp til prøvenemnda hvor mye vekt som blir lagt på besvarelsene.
Praktisk prøve
Fagprøven er delt inn i følgende tre deler og kandidaten har totalt 16 timer til disposisjon til prøven:
1. Planleggingsdel. Lærlingen får utdelt oppgaven, og skal ut fra den kort skrive ned en plan over
hvordan han/ hun vil løse denne. Eks.: sette opp i hvilken rekkefølge en vil gjøre oppgavene,
hvilke verktøy en vil bruke, eventuelt om en har bruk for en medhjelper, osv. Kandidaten har
inntil 3 timer til denne delen.
2. Gjennomføringsdel. Kandidaten utfører det planlagte arbeidet innenfor den gitte tidsrammen,
som er 10 timer. Prøvenemndas medlemmer skal observere og dokumentere kandidatens arbeid i
henhold til de vurderingskriteriene som er utarbeidet for den aktuelle oppgaven.
3. Dokumentasjonsdel. Dokumentasjonsdelen består av kandidatens oppsummering og
egenvurdering av det utføret arbeidet. Prøvenemnda skal påse at kandidaten skriftlig eller
muntlig rapporterer/dokumenterer valg av framgangsmåte, metode, gjennomføring o.s.v.
Kandidaten har inntil 3 timer til denne delen.
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Vurdering
Prøvenemnda skal foreta en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner under fagprøven.
Alle deler av fagprøven inklusiv planleggingsdel, gjennomføring og dokumentasjon skal være med i
vurderingen.
Det er kun innholdet i den skriftlige og muntlige framstillingen som skal vurderes, ikke kandidatens
framstillingsevne.
Vesentlig er den praktiske utførelsen av oppgavene og valg av løsninger.
Det skal også legges vekt på kandidatens sikkerhetsrutiner og vernetiltak eller avvik fra disse. Alle
mål i læreplanen skal være gjenstand for vurdering.
Bestått fagprøve
Fagprøven bedømmes i form av en tredelt skala:
Bestått meget godt - Bestått - Ikke bestått.
Ved karakterene Bestått meget godt og Bestått vil lærlingen først få utstedt en bekreftelse på at
han/hun har bestått fagprøven. Fagbrevet blir sendt i posten til din hjemmeadresse.

Ikke bestått fagprøve
Ved resultat Ikke bestått fagprøve, kan en påklage dette resultatet. Klagen må ha en begrunnelse.
Opplæringskontoret for Maritime Fag er behjelpelig til å skrive en slik klage. Det er en klagenemnd
på landsplan som behandler en klage. Hvis en ikke klager eller ikke får medhold i klagen, kan en gå
opp til ny fagprøve så snart dette er praktisk mulig.
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11) MULIGHETER ETTER OPPNÅDD FAGBREV
Etter oppnådd fagbrev er det gode muligheter for videreutdannelse. For de som ønsker en
offisersutdanning til sjøs finnes det to veier:

Maritim teknisk fagskole
Inntakskravet til Maritim Teknisk fagskole er fagbrev. På fagskole velger en enten nautisk/fiskeri
linje for styrmenn eller maskinteknisk linje for maskinister. Etter fullført 2 år på maritim teknisk
fagskole har en teorien til å løse de høyeste offiserssertifikatene.
Du bør selv ta kontakt med tekniske fagskoler, for nærmere informasjon.
Du kan søke skoleplass på nettet på www.vigo.no
Maritim høgskole
Maritime høgskole er et alternativ som gir bachelorgrad i nautikk eller maskin, i tillegg til teorien
for å løse høyeste dekksoffiser eller maskinoffiser sertifikat.
Inntakskravet er
Ø generell studiekompetanse, samt fagene 2FY og 2 MN eller 2 MX
Ø 2-årig teknisk fagskole
Ø forkurs for ingeniører og maritim utdanning
Alternativt studieløp:
Ø Y-veien: opptak på grunnlag av relevante fagbrev.
Med y - veien får du som har fagbrev matros mulighet til å starte direkte på den nautiske utdanninga
ved Høgskolen i Ålesund. I forhold til studenter som kommer fra allmennfag får du fritak for noen
grunnleggende maritime fag men du må ta ekstra fag i matematikk, fysikk og norsk. Studiet er
hektisk og krever mye jobbing, men har du interesse for nautiske fag og liker å stå på så er dette
studiet for deg. Du bør selv ta kontakt med den aktuelle høgskolen, for nærmere informasjon.

Ø Motormannfagbrevet kvalifiserer også til inntak på Høgskolen, Y-veien til Produktutvikling
og design, bachelor i ingeniørfag.

Kadettid
Utdrag fra Sjøfartsdirektoratet informasjon.
«For å få sertifikat etter Regel II/1 (1.styrmann) eller Regel III/1(2.maskinist) i STCW
konvensjonen kreves at en har fullført et godkjent opplæringsprogram for opplæring om bord.
Dette programmet for opplæring om bord er en del av den samlede opplæring og utdanning som
er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat. Opplæringsprogrammet er et krav
for å sikre at den som får sertifikat har fått en systematisk praktisk opplæring og erfaring som er
nøye overvåket og gjennomført av kvalifiserte offiserer og behørig dokumentert i en godkjent
registreringsbok for opplæring».
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