
VELKOMMEN OM BORD!

HF-SØFART
SVENDBORG



Hvad skal du medbringe?
• Dyne, pude og sengelinned
• Håndklæder
• Tøj, herunder også: Varmt tøj, regntøj og 

gummistøvler til bådstjeneste 
• Mørke (cowboy)bukser og mørke sko (til 

særlige lejligheder, der kræver ”pænt 
tøj”)

• Toiletsager og personlige fornødenheder 
i øvrigt

• Sygesikringsbevis og sundhedsbevis (”den 
blå bog”)

• Sovepose og liggeunderlag (til brug på in-
troturen)

• PC (nødvendig til skolearbejdet) - samt 
evt. musikanlæg/spillekonsol/tv eller lig-
nende

• Hængelås (til skabet med arbejdstøj)
• Evt. cykel

Værelserne på Svendborg Søfartsskole er 
møblerede, så du skal ikke medbringe yderli-
gere møbler! En ”bedroller”/sengeskuffe kan 
dog vise sig praktisk.

NB: Svendborg Søfartsskole og VUC Svend-
borg dækker ikke tyveri af elevernes ejende-
le. Undersøg derfor dine private forsikringer 
og tegn evt. selv en tyveri- og ansvarsforsik-
ring

SAMARBEJDE



Økonomi
Hf-søfartsuddannelsen er gratis. Men der er 
alligevel nogle udgifter forbundet med dit 
uddannelsesforløb.

Du skal således betale en såkaldt undervis-
ningsafgift (et engangsbeløb på 2500 kr.), 
som dækker en række beklædningsgenstan-
de (bl.a. arbejdstøj, sikkerhedssko, trøjer og 
vindjakke) samt bøger og udstyr (bl.a. passer 
og transportør) til de maritime fag på sø-
fartsskolen. 

Du skal desuden betale et depositum på 2000 
kr., som du får retur ved endt uddannelse, 
hvis du ikke har ødelagt noget på søfartssko-
len og har afleveret dine bøger. Er du under 
18 år, bor og spiser du gratis på Svendborg 
Søfartsskole (hvis du vel at mærke opfylder 
tilskudsbetingelserne, dvs. har længere end 
22 km. eller 5 kvarters transporttid fra dit 
hjem til skolen). Er du derimod over 18 år og 
berettiget til udeboende SU, skal du betale 
2150 kr. pr. måned for kost og logi på skolen. 
Dette beløb forudbetales månedsvist.

De bøger, du skal bruge til hf-undervisningen, 
låner du på VUC Svendborg. Her skal du til 
gengæld betale 500 kr. til brug for bl.a. eks-
kursioner, ligesom du på dit andet uddannel-
sesår skal regne med en udgift på ca. 3000 kr. 
til brug for din studierejse. 

Afhængig af alder og boligsituation skal du 
altså betale:

Undervisningsafgift: 2500 kr.
Depositum:   2000 kr.
Ekskursioner:      500 kr.
Evt. kost og logi i august: 1075 kr.

Unge under 18 år i alt: 5000 kr. 

Unge over 18 år i alt: 6075 kr. 

Udeboende elever i alt: 5000 kr.

Beløbet indbetales på kontonummer
0815-0000319988 senest 1.8.2021.
Husk at skrive dit navn på indbetalingen.
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Vil du vide mere?
Du kan finde flere oplysninger om hf-søfarts-
uddannelsen i Svendborg på www.hfsoefart.
nu og Facebook. Og så er du og dine forældre 
altid velkommen til at kontakte os.

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

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

FORSØG

RØGDYKNING


