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Informasjon til elever ved Vg2 Maritime fag  
 

Du har fått plass i TP2M- maritime fag. Skolestart er 22. august, følg med på skolens 
hjemmeside om tidspunkt for oppmøte. 
 

I begynnelsen av skoleåret har du også mulighet til å velge fagretning matros eller 

motormann. 
 

Vi ønsker med dette å gjøre deg oppmerksom på en del utgifter som vil komme som 
elev på Vg2 Maritime fag.  

Læreplanen for maritime fag forutsetter at elevene gjennomfører ulike kurs og 
sertifiseringer. Ett slikt kurs er grunnleggende sikkerhetsopplæring for 

matros/motormann, som etter planen gjennomføres i høst.  
 

Gjennom faget Yrkesfaglig fordypning legger vi til rette for praksis i samarbeid med 
lokale rederier og forsvaret.  

Praksisperiodene gjennomføres på høst og vår, hver periode à 4 uker.  
Kostnadene for kurs/praksis inngår i det tilbudet som er gratis for elevene, men en 

må påregne å dekke diett og deler av reiseutgiftene, dersom en må reise ut av vårt 
skoleområde.  

 
Arbeid innen maritime fag krever også at du er helsemessig klarert for slikt arbeid. 

Det stilles krav til legemønstring, som elevene gjennomfører relativt tidlig i skoleåret, 
pris ca kr. 1.500,- pr. elev (betales direkte til mønstringslege). I tillegg underviser vi i 

SRC/VHF sertifikat og det er et gebyr til Telenor for å få ut sertifikatet. 
 
Det vil altså påløpe ekstra kostnader for elevene på Vg2 Maritime fag, ut over det som 

er vanlig i videregående opplæring. Vi vil gjøre vårt beste for å redusere disse 
utgiftene. Hver elev vil likevel måtte dekke inntil kr. 2000,-.  

Utgifter til utstyr dekkes delvis av utstyrsstipend fra Lånekassen.  
For elever under 18 år, sendes faktura til foresatte.  

Se også utstyrslisten som ligger på skolens hjemmeside.  
 

Velkommen til Sandnessjøen videregående skole – Vg2 Maritime fag.  

  

  
 

Med vennlig hilsen 
 
Snorre Kilmark Sørensen 

Avdelingsleder 
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