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Vill du ha havet och världen som klassrum eller  
världen som arbetsplats?  

Vårt mål är att ge dig en gedigen, spännande och verklighetsförankrad utbild-
ning. På vår skola arbetar vi med havet som utgångspunkt och dina tre år hos 
oss kommer göra dig världsvan på ett sätt du inte trodde var möjligt. Läs mer  
på kommande sidor om hur vi kombinerar undervisning i land med undervisning 
till sjöss på våra samhälls-och naturvetenskapliga program. Läs också om hur 
vi utbildar dig till lättmatros eller motorman på en världsomspännande 
arbetsmarknad med goda framtidsmöjligheter. 

Vår skola är perfekt för dig som söker dig till ett litet och personligt  
sammanhang men ändå vill ha stora personliga utmaningar. Att gå på Öckerö 
seglande gymnasieskola innebär att du kommer att befinna dig, i vissa fall även 
bo, i ett litet samhälle en bit utanför stan. Det gör att du kommer nära din 
skola, dina lärare, havet och dina klasskamrater, vilket ger fördjupande 
upplevelser och vänner för livet.

Välkommen till oss!

med haVet  
som klassrum

ÖCkerÖ seglande gymnasieskola
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ockeroseglandegymnasieskola,
instagunilla

Öckerö gymnasieskola

MARINA MILJÖER, 
HÅLLBARHET OCH 

MÄNNISKANS  
LIVSVILLKOR

RESRUTT NATUR/SJÖFART ÅK 1

GLOBALISERING 
OCH MÄNNISKANS 

LIVSVILLKOR

RESRUTT SAMHÄLL ÅK 3

FÖLJ OSS
Följ med i skolans aktiviteter, på resor med  
T/S Gunilla och se vad våra elever har för sig. 
Vi finns på Facebook, Instagram och på vår  
webbplats: www.seglande.se
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Öckerö seglande gymnasieskola är en kommunal skola som ligger på ön Öckerö 
i Göteborgs norra skärgård. Våra lokaler är belägna i underbar skärgårdsmiljö 
vid sundet utanför Björnhuvudet på Öckeörs östra sida. Endast ett stenkast bort 
ligger öns fiskehamn och man kan tydligt känna hur närheten till havet präglar 
kommunen där Öckerö är en av tio öar.
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och  här  l igger  skolan



T/S Gunilla...........................................4

l iten skola – stor omtanke
Vår skola är perfekt för dig som söker dig till ett litet och personligt sammanhang men 
ändå vill ha stora personliga utmaningar. Det är en liten skola med drygt 300 elever.  
Små klasser, en mycket engagerad personal och trivsamma lokaler precis vid havet  
sätter sin prägel på verksamheten och atmosfären i skolan. På skolan finns även kurator, 
specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. 

l iten skola – stor värld
Ett av våra mål är att ge dig en gedigen, spännande och verklighetsförankrad utbildning. 
På samhälls- och naturvetenskapliga programmen tar vi oss ut i världen med skolfartyget 
T/S Gunilla. Sjöfartsprogrammet ger dig direktkontakt till en internationell arbetsmarknad 
med världen som arbetsplats. Redan under studietiden gör du som blivande matros APL 
på vårt skolfartyg och inom handelsflottan. Går du maskininriktningen sker din APL på 
olika typer av fartyg inom handelsflottan.

att bo på ÖckerÖ
Du som söker till Öckerö seglande gymnasieskola och bor långt från skolan kan välja att 
bo på någon av de vackra öarna. Många privatpersoner i kommunen hyr ut delar av hus 
eller småstugor till elever. Du har möjlighet att söka inackorderingsbidrag från din 
hemkommun som täcker delar av kostnaden.

ÖCkerÖ seglande gymnasieskola · om skolan  7
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naturVetenskaps- 
programmet
• Inriktning Naturvetenskap
• Högskoleförberedande
• Ger meritpoäng för högskola
• Ca 2x2 månader ombord T/S Gunilla

koll på programmet



NATURVETENSKAP – 
MED HAVET SOM KLASSRUM
På Naturvetenskapsprogrammet har vi ”världens hav” som klassrum. På 
resorna under första och andra året får du chans att komma ut i världen, 
lära på plats och leva med havet. Vårt naturvetenskapsprogram ger dig 
unika möjligheter att göra naturvetenskapliga fältstudier av hav, djurliv 
och natur i olika världsdelar och klimat. Arbetssättet såväl ombord som på 
skolan är varierande och varvar teori med undersökningar i autentisk miljö 
för att ge dig en ökad förståelse för naturvetenskap.
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natur på t/s gunilla
Du gör två längre resor med T/S Gunilla, under år 1 och under år 3. Under 
resan i årskurs 1 kommer du att segla över Atlanten, från USA:s östkust hem 
till Öckerö. Under resan studerar du människans livsvillkor och möjlighet till 
försörjning utifrån klimatmålen. Du kommer också att drillas i rapport-
skrivande då du löser uppgifter om kemisk sammansättning och biologisk 
mångfald på olika platser till havs och på land. Andra resan går från Öckerö 
hamn där du mönstrar på för att segla ut på Nordatlanten, korsa polcirkeln 
och runda Island. Under resans gång möter du exceptionella 
naturförhållanden både på land och i havet.  
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naturVetenskaplig 
specialisering 

– marinbiologi, labba på fältstation

Tredje året läser du marinbiologi inom ramen för Naturvetenskaplig  
specialisering. Som en del av kursen åker du med din klass till Lovéncentret 
på Tjärnö som är Göteborgs universitets fältstation. Där används den  
unika marina miljön i undervisningen. Eleverna ges möjlighet att  
undersöka hundratals arter och genomför laborationer i vetenskaplig  
miljö tillsammans med verksamma marinbiologer. 
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samhällsVetenskapliga 
programmet

• Inriktning Samhällsvetenskap

• Högskoleförberedande

• Ger meritpoäng för högskola

• 3 resor x 2 månader med T/S Gunilla

koll på programmet



samhällsvetenskap – 
med Världen som klassrum
På samhällsvetenskapsprogrammet har vi världen som klassrum.  
De tre resorna med T/S Gunilla är viktiga utgångspunkter i utbildningen 
då du besöker många olika länder, platser och kulturer. 

Tänk att till exempel möta mayafolk i Belize, vandra längs ravinerna  
på Kap Verde eller känna rytmen av salsa på Kubas gator och skriva  
personporträtt över människor du möter världen över. Dina upplevelser 
på resorna blir en naturlig del av de kurser du läser. Arbetssättet såväl 
ombord på TS/Gunilla som på skolan är varierande med tidvis  
ämnesövergripande studier både enskilt och i grupp.

ÖCkerÖ seglande gymnasieskola · naturvetenskap        13

mänskliga  
rättigheter och 
samhällsVillkor

resrutt samhäll åk 1

globalisering 
och människans 

liVsVillkor

resrutt samhäll åk 3

språk, historia, 
och kultur i  

europa

resrutt samhäll åk 2
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samhäll på t/s gunilla
På första resan studerar du samhällsvillkor och mänskliga rättigheter. Du  
mönstrar på i Spanien och fortsätter över Atlanten till Västindien. Andra året 
kastar du loss från Öckerö och seglar söderöver. Under resan studerar du de 
historiska vingslagens betydelse för dagens Europa. På tredje resan besöker  
du länder i Centralamerika och Karibien och fokuserar på frågor som  
globalisering och kultur.

Dina upplevelser på resorna blir en naturlig del av de kurser du läser i skolan. 
Ämnen som samhällskunskap, historia, religion och geografi får en annan 
dimension då du löser uppgifter, skriver rapporter, bloggar och filmar utifrån de 
erfarenheter du fått ute i världen. Dina språkkunskaper får också en skjuts när 
du och dina klasskamrater får hjälpas åt att prata spanska, tyska och  
franska och engelska beroende på vilket land ni befinner er i.
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sjÖfartsprogrammet
• Yrkesförberedande (ger behörighet till
vaktgående maskinpersonal och lättmatros)

• Riksrekryterande program
• Högskolebehörighet (vid Svenska 2 och
3 som individuella val)

• Ger meritpoäng till befälsutbildning
• APL i handelsflottan och på T/S Gunilla

koll på programmet



sJÖfart – 
med haVet som arbetsplats
Tänk att kunna kliva direkt in i ett spännande yrkesliv på en internationell 
och växande arbetsmarknad i stort behov av att rekrytera – direkt efter 
gymnasiet. Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning 
med egna examensmål för dig som vill arbeta till sjöss. Fullgjord utbildn- 
ing möjliggör en anställning inom handelsflottan. Arbetsplatser som kan 
bli dina är fartyg inom handelsflottan, kustbetvakningen, färjetrafik, yatch 
eller sjöräddningen. Är du utbildad inom maskin är du dessutom attraktiv 
inom varvs- och motorindustrin.

Eftersom sjöfarten är internationell är engelska viktigt. Därför ingår 
engelska 6 i programmet. Du läser även matematik 2 och fysik 1. Det ger 
dig en bra grund för yrkeslivet men även för vidare studier. Självklart kan 
du välja till kurser hos oss för att få behörighet för vidare studier ifall du 
vill läsa vidare till exempelvis sjökapten eller sjöingenjör eller något helt 
annat.

Sjöfartsprogrammet finns i två inriktningar, en för dig som vill arbeta på 
däck och en för dig som vill arbeta med maskin. Du väljer inriktning direkt 
när du söker till skolan. 

ÖCkerÖ seglande gymnasieskola · sJÖfart        17



T/S Gunilla...........................................4
T/S Gunilla...........................................4

18       sJÖfart  · ÖCkerÖ seglande gymnasieskola

att tänka på
För att få tjänstgöra ombord fartyg måste du uppfylla Transportstyrelsen krav på  
hörsel och färgseende samt ha en god hälsa. Du kan inte ha någon sjukdom eller 
något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för dig själv eller 
för andra ombord.

Utbildningens APL-perioder medför att du oftast befinner dig långt hemifrån och 
följer rederiets arbetspass. Ett vanligt upplägg inom sjöfarten är att du exempelvis 
arbetar en vecka och är ledig en vecka. Då bor du ombord på fartyget under din 
arbetsvecka.
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Inriktningen leder till en yrkesexamen  
inom sjöfartsutbildningen och efter fullgjord 
utbildning kan du ansöka om behörigheten  
lättmatros hos Transportstyrelsen.

Som lättmatros arbetar du ombord på olika fartyg 
med t ex förtöjning, lastning och lossning av 
gods samt underhållsarbete. Kurserna och det 
arbetsplatsförlagda lärandet, APL gör att  
du även får behörigheten fartygsbefäl klass  
VIII vilket ger dig rätt att tjänstgöra som  
befälhavare på vissa svenska fartyg i inre fart.  
Läs mer om behörigheter inom sjöfarten  
på Transportstyrelsens hemsida.

apl på t/s gunilla och 
i  handelsflottan
Redan första terminen på sjöfartsutbildningen går du Basic Safety för att kort däreft-er 
ge dig iväg på din första APL-period med T/S Gunilla. Du seglar tillsammans med skolans 
naturelever och upplever på riktigt hur det skulle kunna vara att ha världen som 
arbetsplats. Under resorna tränas du i sjömanskap och har en självklar roll för drift och 
underhåll av skeppet. Din första APL börjar på USA:s östkust, där du mönstrar på T/S 
Gunilla och seglar över Atlanten hem till Öckerö. Din andra APL-perioden gör du i 
handelsflottan. Du söker din APL-plats via SUI, sjöfartens utbildningsinstitut, vilket gör att 
du kan bli placerad på såväl svenskflaggade som internationella fartyg. Direkt därefter 
mönstrar du återigen på T/S Gunilla för att segla ut på Nordatlanten, korsa polcirkeln och 
runda Island. Din tredje APL-period gör du i handelsflottan. Inriktningen leder till en 
yrkesexamen inom sjöfartsutbildningen. Efter fullgjord utbildning kan du ansöka om 
behörigheten lättmatros hos Transportstyrelsen. 
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Som vaktgående maskinpersonal arbetar 
du ombord på olika fartyg med teknisk 
utrustning, drift och underhåll på fartygets 
maskinavdelning. Kurserna och det arbets- 
platsförlagda lärandet, APL gör att du även 
får behörigheten maskinbefäl klass VIII 
vilket medför rätt att tjänstgöra som förste 
fartygsingenjör fart på vissa svenskflaggade 
fartyg i inre fart med viss maskinstyrka. Läs 
mer om behörigheter inom sjöfarten på 
Transportstyrelsens hemsida. 

apl i  handelsflottan
Redan första terminen på sjöfartsutbildningen går du Basic Safety för att kort därefter ge
dig iväg på din första APL-period, vanligen på bunkerbåtar och andra tankfartyg. Under 
APL-perioden får du vara med om alla moment som ingår i maskinpersonalens sysslor. Du
får lära dig om olika system ombord och vikten av att arbeta på ett säkert sätt. År två och
tre söker du din APL-plats via SUI, sjöfartens utbildningsinstitut, vilket gör att du kan bli
placerad på såväl svenskflaggade som internationella fartyg. Efter fullgjord utbildning kan
du ansöka om behörigheten vaktgående maskinpersonal hos Transportstyrelsen.
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På skolans natur-, samhälls- och sjöfartprogram (inriktning Däck) utgör resorna med 
segelfartyget T/S Gunilla en viktig del av utbildningen. T/S Gunilla är ett av Sveriges största 
seglande fartyg. Hon har tre master, är 50 meter lång och har plats för 55 personer ombord. 
Ingen tidigare seglingserfarenhet behövs för att börja på skolan.

24        omBord på t/s gunilla   ·  ÖCkerÖ seglande gymnasieskola

bra att Veta! Att segla med T/S Gunilla är fysiskt och psykiskt krävande. Du mönstrar
på som sjöman och behöver ett läkarintyg för sjöfolk. Om du har någon typ av luftburen allergi,  
funktionsvariation eller kronisk sjukdom måste du höra av dig till skolan innan du söker för att  
rådgöra med oss. Vill du gå sjöfartsprogrammet behöver du försäkra dig om att du uppfyller  
Transportstyrelsens krav på syn, hörsel och färgseende.
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att mÖnstra på t/s gunilla
Inför din första segling genomgår du en grundläggande utbildning i sjösäkerhet, 
Basic Saftey där du lär dig om bland annat livräddning och brand. För att mönstra 
på T/S Gunilla skriver du som elev och dina vårdnadshavare under ett kontrakt om 
att du förbinder dig att följa de ordningsregler som gäller ombord. I skolan har vi 
konflikthantering och andra reseförberedelser på schemat inför varje segling.

Att vara ombord på T/S Gunilla innebär att vara långt hemifrån, att leva och att ar-
beta tätt ihop med andra människor. Du tränas i flexibilitet och anpassningsförmåga
genom att leva under påfrestande förhållanden. Det är ett stort äventyr. Vaktgång,
seglingsmanövrar, underhållsarbete och framdrift av fartyget varvas med lektioner, 
självstudier, projektarbeten och studiebesök i land. Som elev seglar du och dina 
klasskamrater tillsammans med en mycket kompetent besättning. Du behöver ingen 
tidigare erfarenhet av att segla. Du kommer att lära dig allt du behöver ombord. 
Däremot måste du vara beredd på att vara långa perioder hemifrån och på fysiskt 
ansträngande skiftarbete ombord . 
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

poängkurs

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

INRIKTNING NATURVETENSKAP

  1150

450

biologi 1 100
fysik 1 150
kemi 1 100
moderna språk 3 100

400

biologi 2 100
fysik 2 100
kemi 2 100
matematik 4 100

INDIVIDUELLT VAL (förslag)

PROGRAMFÖRDJUPNING 200

200

naturvetenskaplig specialisering 100
engelska 7 100

GYMNASIEARBETE 100

gymnasiearbete 100

estetisk kommunikation 1 100
filosofi 50
idrott och hälsa 2 100
matematik 5 100
miljö och energikunskap 100
moderna språk 4 100
psykologi 1 50
psykologi 2 50
retorik 100

engelska 5 100
engelska 6 100
historia 1b 100
idrott och hälsa 1 100
matematik 1c 100
matematik 2c 100
matematik 3c 100
religionskunskap 1 50
samhällskunskap 1b 100
svenska 1 100
svenska 2 100
svenska 3 100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG 2500
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

poängkurs

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

  1150

300

filosofi 1 50
moderna språk 3 100
moderna språk 4 100
psykologi 1 50

450

INDIVIDUELLT VAL (förslag)

PROGRAMFÖRDJUPNING 200

200

GYMNASIEARBETE 100

gymnasiearbete 100

estetisk kommunikation 1 100
filosofi 2 50
idrott och hälsa 2 100
matematik 3b 100
moderna språk 5 100
naturkunskap 2 100
psykologi 2b 50
religionskunskap specialisering 100
retorik 100

engelska 5 100
engelska 6 100
historia 1b 100
idrott och hälsa 1 100
matematik 1b 100
matematik 2b 100
naturkunskap 1b 100
religionskunskap 1 50
samhällskunskap 1b 100
svenska 1 100
svenska 2 100
svenska 3 100

geografi 1 100
historia 2a 100
religionskunskap 2 100
samhällskunskap 2 100
samhällskunskap 3 100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG 2500
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engelska 7 100
geografi 2 100
historia 2 100
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

poängkurs

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

INRIKTNING DÄCK

  600

500

el- och verkstadsteknik 100
grundläggande säkerhet 100
lasthantering och passagerarsäkerhet 100
säkerhet och miljö 200

600

däcktjänst 1 300
däcktjänst 2 300

INDIVIDUELLT VAL (förslag)

PROGRAMFÖRDJUPNING 500

200

GYMNASIEARBETE 100

gymnasiearbete 100

estetisk kommunikation 1 100
idrott och hälsa 2 100
matematik 3b 100
svenska 2 100
svenska 3 100
svets 100

engelska 5 100
historia 1a 1 50
idrott och hälsa 1 100
matematik 1a 100
naturkunskap 1a1 50
religionskunskap 1 50
samhällskunskap 1a1 50
svenska 1 100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG 2500

engelska 6 100
fartygsbefäl 100
fysik 1 b 100
matematik 2 b 100
maskinbefäl 100
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PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

poängkurs

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

INRIKTNING MASKIN

  600

500

el- och verkstadsteknik 100
grundläggande säkerhet 100
lasthantering och passagerarsäkerhet 100
säkerhet och miljö 200

600

maskintjänst 1 300
maskintjänst 2 300

INDIVIDUELLT VAL (förslag)

PROGRAMFÖRDJUPNING 500

200

GYMNASIEARBETE 100

gymnasiearbete 100

estetisk kommunikation 1 100
idrott och hälsa 2 100
matematik 3b 100
svenska 2 100
svenska 3 100
svets 100

engelska 5 100
historia 1a 1 50
idrott och hälsa 1 100
matematik 1a 100
naturkunskap 1a1 50
religionskunskap 1 50
samhällskunskap 1a1 50
svenska 1 100

engelska 6 100
fartygsbefäl 100
fysik 1 b 100
matematik 2 b 100
maskinbefäl 100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG 2500
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Besöksadress: 
Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45, Öckerö 

Rektor:
Stefan Carmesund
031-97 63 19
stefan.carmesund@ockero.se

Studie- och yrkesvägledare: 
Lina Häggman
031-97 63 37
lina.haggman@ockero.se

Assistent:  
Annette Islander
031-97 63 22
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BÖRJA DITT LIVS 
RESA PÅ ÖCKERÖ!

VÄLKOMMEN




