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Drømmer du om en karriere til søs?

Hf-søfart i Svendborg
Hf-søfart er en tre-årig uddannelse, hvor du 
veksler mellem teori og praksis – og mellem 
gymnasiale og maritime fag. 

Med hf-søfart får du både en hel hf-eksamen 
og en uddannelse som skibsassistent. Samtidig 
får du første modul af skibsofficersuddannel-
sen, sådan at du kan springe det første halve år 
over på de videregående søfartsuddannelser. 
Med uddannelsen har du også mulighed for at 
tage direkte ud at sejle som ubefaren skibsas-
sistent.

Og hvis du ikke ønsker job eller uddannelse in-
den for det maritime, så giver hf-søfart adgang 
til at søge ind på de øvrige videregående ud-

dannelser på linje med andre gymnasiale eksa-
mener.

Praktiske og boglige fag
På hf-søfart i Svendborg får du et grundlæg-
gende kendskab til skibet som arbejdsplads. Du 
arbejder både praktisk og teoretisk med bl.a. 
sømandskab, navigation, motorlære og skibs-
teknik. Vi vægter også søsikkerhed højt, og der-
for får du tillige en uddannelse som røgdykker. 

Samtidig får du undervisning i en bred vifte af 
hf-fag, og du opnår især høje kompetencer i ob-
ligatoriske fag som bl.a. dansk, engelsk og ma-
tematik. Undervejs i hf-forløbet får du også mu-
lighed for selv at vælge en række fag som f.eks. 
fysik, spansk, erhvervsøkonomi og mediefag.
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Hf-søfart - for dig, der vil have en gymnasial uddannelse og samtidig forberede dig på en karriere 
til søs
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Trives du i trygge rammer?

To valglinjer
Efter dit første studieår har du mulighed for at 
vælge mellem to valglinjer, så du kan tone din 
uddannelse i netop den retning, som du ønsker 
dig. Du kan vælge mellem

1. En nautisk linje, som i særlig grad peger 
frem mod uddannelsen som navigatør og 
skibsfører

2. En maskinteknisk linje, som i særlig grad pe-
ger frem mod uddannelsen til maskinmester 
eller lignende tekniske uddannelser

Økonomi og bolig
Hf-søfart-uddannelsen er gratis og SU-beretti-
get. 

Er du under 18 år, kan du bo og spise gratis på 
Svendborg Søfartsskole, hvis du har længere 
end 22 km. (eller 5 kvarters transporttid) til 
skolen. 
Er du over 18 år, er du berettiget til udebo-
ende SU, og du skal derfor betale ca. 500 kr. pr. 
uge for kost og logi på skolen.

Du kan som hovedregel bo på søfartsskolen 

i minimum dit første studieår - og under alle 
omstændigheder indtil du fylder 18 år. Og når 
du får behov for at rykke ud af de trygge ram-
mer, så byder Svendborg på mange kollegier 
og øvrige ungdomsboliger, hvor det ikke er 
svært at finde ledige værelser og lejligheder.

Adgangskrav
Du skal have minimum en 9. klasses eksamen 
og være klar til en gymnasial uddannelse. Du 
skal desuden kunne gennemgå en særlig læ-
geundersøgelse for søfarende, som skal doku-
mentere, at du er ”egnet til skibstjeneste” og 
”skikket til udkig”.

Svendborg - et øhav af muligheder
Svendborg er hovedstaden i det sydfynske 
øhav – og en by med stolte søfartstraditioner. 
Byen er præget af et levende studiemiljø, hvor 
de mange maritime uddannelser fylder godt i 
billedet. I Svendborg finder du derfor også et 
væld af fritidsaktiviteter inden for såvel
kultur som sport. Og så får du jo
ikke mindst unikke muligheder
for et aktivt friluftsliv til søs!
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Vil du vide mere?

Hf-søfart i Svendborg: Her får du en afvekslen-
de uddannelse, hvor du både skal have næsen 
i bøgerne, fingrene i motoren og havluft i lun-
gerne! 

Få flere oplysninger på www.hfsoefart.nu og 
Facebook eller kontakt os på: 

HF & VUC FYN Svendborg
Viebæltet 5 | 5700 Svendborg
Telefon 6265 6600
svendborg@vucfyn.dk | www.vucfyn.dk

Svendborg Søfartsskole
Overgade 6 | 5700 Svendborg
Telefon 6221 0484
info@svesoef.dk | www.svesoef.dk


