HF-SØFART

SVENDBORG
TILMELDING

Tilmelding via optagelse.dk inden 1. marts.

Kontakt os gerne for et besøg. Skriv til kan@vucfyn.dk

KOM MED OM BORD - ET HAV AF MULIGHEDER

Drømmer du om en karriere til søs?
Hf-søfart - for dig, der vil have en gymnasial uddannelse og samtidig forberede dig på en karriere
til søs
Tre udddannelser på én gang
Hf-søfart er en tre-årig uddannelse, hvor du
veksler mellem teori og praksis – og mellem
gymnasiale og maritime fag.

inden for det maritime, så giver hf-søfart adgang til at søge ind på de øvrige videregående
uddannelser på linje med andre gymnasiale
eksamener.

Med hf-søfart får du både en hel hf-eksamen
og en uddannelse som skibsassistent. Samtidig får du første modul af skibsofficersuddannelsen, 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 skibsassistent.

Teori & praksis
På hf-søfart får du kompetencer i bl.a. navigation, motorlære og sømandskab. De maritime
færdigheder lærer du dels på skolebænken og
dels i værkstederne og til søs, hvor du sejler
med både motordrevne skibe og det smukke
gamle sejlskib Fylla.

Fremtidsmuligheder
Der er rigtig gode jobmuligheder i den maritime branche, hvor arbejdsløsheden er lav – og
lønnen høj. Og hvis du ikke vil til søs, er der
også jobs på land, ikke mindst for maskinmestre. Med en maritim uddannelse kan du med
andre ord arbejde inden for mange forskellige
brancher til lands, til vands – og i hele verden!
Og hvis du ikke ønsker job eller uddannelse

Du kommer også på brandskole og uddanner
dig som røgdykker. Her skal du nok få sved på
panden!
Endelig får du naturligvis undervisning i en
række hf-fag, både de obligatoriske som matematik og engelsk og dem, du selv vælger til.
Vi har et stort udbud af valgfag, så du kan få
netop de fag, som interesserer og udfordrer
dig.

NAVIGATION

Valglinjer
Vi tilbyder tre forskellige valglinjer, så du kan
tone din uddannelse i den retning, som du ønsker dig. Alle linjer kan også tages som en udvidet hf med ekstra højniveaufag, som giver
direkte adgang til universitetsuddannelserne.
1. En nautisk linje – især rettet mod uddannelser som navigatør og skibsfører
2. En maskinteknisk linje – især rettet mod
uddannelsen til maskinmester eller lignende tekniske uddannelser som fx skibsingeniør
3. En sprog- og kulturlinje - især rettet mod
uddannelser som fx shipping eller handel.
Vi har et tæt samarbejde med naboskolen SIMAC, som uddanner maskinmestre, navigatører og skibsofficerer. Derfor kommer du også i
studiepraktik på SIMAC, inden du skal tage dit
endelige valg af linje på 3. semester.
Økonomi og bolig
Hf-søfart-uddannelsen er gratis og SU-berettiget. 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 udeboende SU, og du skal derfor betale ca. 500 kr. pr.
uge for kost og logi på skolen.
Du kan 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 rammer, 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 lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, 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.

RØGDYKNING

TEORI AFPRØVES I PRAKS

Vil du vide mere?
Så kontakt os endelig med dine spørgsmål. Du
er også velkommen til at komme i praktik eller
brobygning på hf-søfart, så du på egen krop
kan opleve, hvad uddannelsen handler om.
Eller du kan møde op til åbent hus den sidste
lørdag i januar måned. Få flere oplysningerne på www.hfsoefart.nu og Facebook – eller
kontakt os på:
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

