Frå gor och svar om Ockerö seglande
gymnasieskola
Antagningspoäng
Antagningspoängen varierar. Det här året var antagningspoängen
Naturvetenskap 280
Samhäll 262
Sjöfart däck 232.5
Sjöfart maskin 182
Ekonomi saknar antagningspoäng eftersom det är ett helt nytt program

Ansökan
Du som är intresserad av sjöfartsutbildningen kan söka den oavsett var i landet du
bor. Sjöfartsprogrammet har rikisintag. Du söker via gymnasieantagningen i den
region där du bor eller Indra 2 om du bor inom GR..
För att söka till programmen Ekonomi, Samhäll eller Natur måste du vara bosatt i
någon av Göteborgsregionens (GR) kommuner. Du gör din ansökan via Indra 2

APL på sjöfartsprogrammet, hur funkar det?
Som sjöfartselev gör du 15-20 veckors APL. Däcksinriktningen gör sina två första
APL-perioder på T/S Gunilla och seglar tillsamman med Natureleverna. Tredje APLperioden görs inom handelsflottan. Vi på skolan hjälper dig att söka APL.
Sjöfart maskin gör APL på olika fartyg inom handelsflottan. Skolan hjälper dig att
söka APL-plats.

Aktiviteter utöver det vanliga
Utöver ”vanliga” lektioner och våra spännande resor med skolskeppet T/S Gunilla
hittar vi på andra aktiviteter utöver det vanliga, till exempel har vi ”Resmål
Göteborg”, hänger på filmfestivalen, skriver poesi, gör FN-rollspel, anordnar
fiskekonferens (NA’s motsvarighet till FN-rollspelet) och har erfarenhetsutbyten med
skolor från andra länder.

Boende
Skolan har inget eget boende. Om du vill flytta till Öckerö behöver du ordna ett eget
boende.Det finns många som hyr ut rum, stugor, lägenheter och del av hus till våra
elever. Boende finns att söka i olika face-book-grupper.
Frågor och svar | ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNAISESKOLA | 2020/21

Ekonomiprogrammet på Öckerö – hur är det?
Vårt ekonomiprogram har idrottsprofil. Du väljer en idrott som du vill fördjupa dig
inom och vi kommer samarbeta med idrottsföreningarna i Öckerö kommun och
Torslanda. Du kommer också att vara med och starta ett UF-företag.

Engagera dig
Vi har en aktiv elevkår som heter Gunillakåren. Du kan också vara med och påverka
skolan genom vårt elevråd.

Flytta till Öckerö för att gå hos er – måste man det?
Nej, det måste du inte. Det går bussar från centrala Göteborg som tar dig till skolan
på 1 timma. Dessutom börjar du alltid vid 12 på måndagar och slutar ofta tidigt på
fredag eftermiddag. Bussarna är rymliga och pendlingsvänliga dubbeldäckare.

Hjälp i skolan, vad finns det att få?
Alla våra elever har tillgång till hjälpmedel som inläsningstjänst, talsyntes och
stavningsprogram. Vi erbjuder även mattestuga. Om du behöver, ser vår
specialpedagog till att du får det stödet du behöver i form av extra anpassningar.

Hur funkar resorna?
Du är ombord på T/S Gunilla 50-60 dagar. Du varvar arbete ombord med studier och
besök i hamnar. Arbetet ombord är uppdelat i skift och du genomför dina
arbetsuppgifter tillsammans med de andra i ditt vaktlag.

Hur mycket seglar man?
Natur seglar 2 resor med T/S Gunilla. En i åk 1 och en i åk 2
Samhäll seglar 3 resor med T/S Gunilla. En i åk 1, en i åk 2 och en i åk 3
Ekonomiprogrammet gör inga seglingar och Sjöfartsutbildningen maskin gör APL på
andra fartyg med lite större maskinrum.
Sjöfartsutbildningen inriktning däck gör två seglingar tillsammans med natur.
Varje resa är ca 10 veckor

Hur många elever går på skolan?
Totalt går det i dagsläget ca 300 elever på skolan.
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Hur stora är klasserna?
Naturklasserna är 16 elever/ två klasser
Samhällsklasserna är 22 elever / två klasser
Sjöfartsutbildningen är 24 elever / en klass
Ekonomiprogrammet är 24 elever / en klass

Hörselkrav
Däck: Vid prövning av varje öra för sig ska sjömannen väl uppfatta normal
konversationsstämma på 4 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters
avstånd, i båda fallen utan hörapparat och utan synstöd.
Maskin: Vid prövning av varje öra för sig ska sjömannen väl uppfatta normal
konversationsstämma på 2 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters
avstånd, i båda fallen utan hörapparat och utan synstöd.

Idrottshall
Vi har många idrottshallar. Våra duktiga idrottslärare gör ett schema för idrotten och
vilken hall du ska vara i. Det finns gott om tid i schemat att ta sig till idrottslektionen.

Inackorderingstillägg
Du kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun. De täcker en del av
kostnaderna för boende om du skulle flytta till Öckerö. Vill du pendla får du ett
busskort. Du kan även söka inackorderingstillägg för tiden på T/S Gunilla.

Individuella val
Du läser 200 p individuellt val. Se våra poängplaner för aktuellt utbud.

Kan jag bli behörig till högskolan om jag går sjöfartsutbildningen
Ja! Du kan välja svenska 2 och 3 som individuellt val. Engelska 6 ingår i
poängsplanen från början. Vi vet att många som söker sjöfartsutbildningen har
tankar på att utbilda sig till sjökapten eller sjöingenjör. Därför har vi lagt in fysik 1 i
kursplanen och vi ger dig möjlighet att utöka programmet med matematik 3.

Kostnader
Det kostar inget att gå på vår skola. Skolan bekostar också resorna till och från T/S
Gunilla samt alla gemensamma utflykter du gör. Däremot är det en kostnad för dig
att följa med på resorna med T/S Gunilla. Du betalar för mat och logi samt för
sjöfartsbok och ev Visum. Du behöver också betala läkarundersökningen själv.
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Kost och logi: 4200/ månad
Läkarundersökning ca 1200 kr
Sjöfartsbok 500 kr
Visum: ca 1500 kr

Kurator, finns det?
Ja, vi har en kurator som är på skolan 4 dagar/ vecka

Meritpoäng till högskolan
På samhällsvetenskapliga programmet får du automatiskt 2.5 meritpoäng när du
väljer att läsa moderna språk steg 3 och 4. Engelska 7 ingår i poängplanen hos oss
från början.
På Naturvetenskapliga programmet får du 2.5 meritpoäng om du väljer till moderna
språk steg 4 eller matematik 5. Engelska 7 ingår i poängplanen från början.

Naturvetenskapliga programmet på Öckerö – hur är det?
Vi erbjuder naturvetenskapliga programmet med naturinriktning. Du gör två
seglingar med T/S Gunilla. År tre läser du marinbiologi som naturvetenskaplig
fördjupning. Vi brukar ha Nobelfest och Fiskekonferens.

Program och inriktningar – vilka har ni?
Vi har Samhällsprogrammet-samhäll
Naturvetenskapliga programmet-natur
Ekonomiprogrammet-ekonomi med idrottsprofil
Sjöfartsutbildning däck - lättmatros
Sjöfartsutbildningen maskin – vaktgående maskinpersonal (Motorman)

Riksintag – har ni det?
Sjöfartsutbildningen hos oss har riksintag. Det innebär att du kan söka till den
oavsett var i Sverige du bor. För att söka till våra övriga program behöver du vara
bosatt inom eller ha för avsikt att flytta till Göteborgsregionen.

Samhällsvetenskapliga programmet på Öckerö – hur är det?
Vi erbjuder samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning. Som
programfördjupning läser du engelska 7, historia 3.
Samhäll gör tre seglingar med skolfartyget Gunilla. Vi går även på filmfestival, har
poetry-slam, FN-rollspel och studerar vår egens närmiljö i temat resmål Göteborg.
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Schemat
Schemat varierar från vecka till vecka. Du börjar alltid vid 12 på måndagar och slutar
ganska tidigt på fredagar. Tisdag-torsdag börjar du oftast 8.30 och slutar senast
17.00.

Seglingserfarenhet, måste jag kunna segla?
Du behöver inte ha någon erfarenhet av att segla. Du får lära dig allt du behöver när
du går hos oss.

Seglingsrutter
På vår hemsida finns en interaktiv karta där du kan se vart vi seglar. Rutterna är
planerade efter väderlek och vindar . Resmålen är valda bland annat efter
kursplanerna på de olika programmen.

Sjöfartsutbildningen på Öckerö – hur är det?
Sjöfartsprogrammet liknar inget annat program och du kommer få kompisar som
kommer från hela Sverige eftersom vi har riksintag på detta program.
Sjöfartsutbildningen är en yrkesutbildning och du kan söka jobb inom sjöfarten
direkt efter din utbildning. Du kan också läsa vidare på högskolan om du väljer de
kurserna som krävs.

Skolmat – var äter man den?
Skolmaten serveras i Brattebergsskolan matsal som ligger på lagom
promenadavstånd från gymnasieskolan.

Skolsköterska, finns det?
Ja, vår skolsköterska arbetar på skolan 3 dagar/vecka

Specialpedagog, finns det?
Ja, vi har en specialpedagog som hjälper till med anpassningar.

Språkval
Du kan läsa franska, spanska och tyska och bör helst starta från steg 3.
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Studerar man på båten?
Ja, du studerar 4 timmar/dag när du är ombord på T/S Gunilla. Du har med dig
uppgifter i alla ämnen.

Studie- och yrkesvägledare, finns det?
Ja, vår studie- och yrkesvägledare är på skolan 5 dagar/vecka.

Syn och hörselkrav för att gå sjöfartsutbildningen
För att kunna gå sjöfartsutbildningen är det viktigt att du uppfyller
transportstyrelsens hälsokrav. Det innebär att du måste se och höra enligt deras krav.
Du kan tex inte vara färgblind eller ha hörapparat. Du måste också kunna se på ett
visst sätt utan glasögon/linser.
Tala med din skolsköterska om du är intresserad av sjöfartsutbildningen.

Synkrav för sjöfartsutbildningen
Däck: Minst 0,7 på ena ögat och minst 0,5 på andra ögat, med eller utan
korrektionsglas. Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,2 utan
korrektions– glas.
Maskin: Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5 med eller utan
korrektionsglas.
Perfekt färgsinne gäller för båda inriktningarna.

Utrustning
Inför seglingen behöver du skaffa bra kläder och skor för alla väder. Du hittar
utrustningslistan här på vår hemsida under ”leva och arbeta ombord”.

Varför seglar vi?
Vi gör resorna för att du ska få lära dig om omvärlden på riktigt. Genom att studera
alla ämnen i de länder dit T/S Gunilla tar dig gör att det bli mer verkligt. Att tex få
tala språket, besöka historiska platser, fundera över samhällsfrågor genom de
personer du möter och studera natur och miljö runt om i världen.
Som student på sjöfartsutbildningen Däck gör du dina två första APL (praktik)
perioder som sjöman.
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