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«Skulle jeg ønske meg noe ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, 
men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig brennende, 
evig søkende, ser mulighetene.» 

Søren Kierkegaard 



 

Vår visjon: Gi lyst på livet og 
evne til å mestre det! 
 

 

 

 

 
 

 

Våre verdier:  
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse 

 



 

 

Vårt oppdrag: 
Skoleskipet Gann skal tilby den fremste, faglige utdanningen nasjonalt for unge som velger 
en framtid innen maritim virksomhet. Vi vil gi førsteklasses opplæring ved å bruke våre 
fasiliteter på land - og et operativt skip; klasset og klart, med mannskap og lærere som har 
de nødvendige sertifikater og tilstrekkelig pedagogisk kompetanse. Vi vil sammen skape og 
opprettholde et positivt og faglig utviklende læringsmiljø for både elever og 
lærere/instruktører.   

Skoleskipet Gann gir unge mennesker danning og utdanning i et maritimt miljø hvor faktorer 
som fremmer sosial kompetanse, helse og trivsel har stor plass. 

 

Overordna tiltaks – og kvalitetsmål: 
 

A. Undervisning 
• All undervisning og praktisk opplæring skal være på nivå med – eller høyere – enn 

nasjonale mål for kvalitetskrav hvor elevene blant annet skal mestre grunnleggende 
ferdigheter og ha god faglig kompetanse, samt at de skal tilbys et godt og 
inkluderende læringsmiljø. 
 

• Elevenes trivsel ved skolen og deres grad av måloppnåelse i fagene skal både for 
eleven, læreren og skolen være målbare og dokumenterbare. Dette skal tydeliggjøres 
og dokumenteres gjennom prøver, elevundersøkelser og evalueringer av både 
lærere, læringsmiljøet, kvaliteten på undervisningen og forholdene på skipet 
(lugarene). Undersøkelsene skal være et verktøy for målrettede tiltak for forbedring. 
 

• Vi tilrettelegger for et godt miljø og god kultur for læring. 
 

• Vi gir elevene mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter i fagene og gir dem 
anledning til å vise sin kunnskap og grad av måloppnåelse. Skolen vil inspirere den 
enkelte elev til å nå målene i gjeldende fagplan.  
 

• Undervisning og opplæring skal være forankret i de til enhver tid godkjente fag- og 
emneplaner fra offentlig myndighet. 
 

 



B. Generelt for hele virksomheten 
• I all undervisning - og i all vår ferd i det daglige – skal det reflekteres at vi er en skole 

med utvidet kristen formålsparagraf. 
 

• Elever, kunder, medarbeidere og andre samarbeidspartnere skal erfare at vi gir det 
beste av oss selv og vår organisasjon, og at trivsel, positivitet og pågangsmot preger 
våre møter og samspillsarenaer. 
 

• Vi skal være en virksomhet med høyt fokus på organisasjonsutvikling som involverer 
alle ansatte – hvor kontinuerlig forbedringsarbeid og det å være en lærende 
organisasjon er del av det daglige virke.  
 

• Vi vil i samsvar med lover og forskrifter kvalitetssikre de ulike sosiale og relasjonelle 
sidene ved arbeidsmiljøet. Dette skal virkeliggjøres ved gjennomføring av 
vernerunder, oppfølgingssamtaler, avdelingsmøter og andre særskilte møter, hvor 
arbeidsmiljø og samarbeid settes på dagsorden. 
 

• Kvalitetssikringssystemene for drift av skolen, drift av skipet, samt personsikkerhet og 
miljøvern skal prioriteres og være i samsvar med formelle myndighetskrav på skip og 
land. 
 

• Elever, kunder, medarbeidere og andre samarbeidspartnere skal tilbys landfasiliteter 
og et skip som teknisk og utstyrsmessig holder en høy standard - og som er i samsvar 
med lover og forskrifter fra sjøfartsmyndigheter og myndigheter på land. Vi vil tilby 
våre elever mest mulig framtidsrettet og relevant teori og praksis. 
 

• Våre administrative rutiner som gjelder økonomi og innkjøp, behandling av 
personopplysninger, elevmapper og behov for intern informasjonsbehandling og 
saksarkiv – skal være i samsvar med myndighetskrav og krav til virksomhetens egne 
behov for tilfredsstillende drift over tid. 
 
 

Overordna satsingsområder 
 

1. Vi oppgraderer og vedlikeholder skip og landbygg i samsvar med lover og forskrifter 
fra overordna myndigheter – vi har høyt fokus på arbeidet med å bringe framtidens 
teknologi inn som del av skipet . 

a. Landbygget skal ferdigstilles i løpet av mars 2021. Da vil kontorer, foajèer 
(oppe og nede), nye toaletter, dusj, verksted, klasserom, 
brannvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, golvbelegg, lys, maling, trapp, 
vinduer - og annet være i henhold til egne ønsker og eksterne formelle 
myndighetskrav. 



b. Vi vil ferdigstille arbeidet med planlegging, finansiering og gjennomføring av 
hybridisering (dieselelektrisk framdrift) av MS Gann innen 2021. 

c. Vi ferdigstiller arbeidet med kjøl- og fryseanlegget. 
 

2. Vi har etablert årshjul for oppfølging og ledelse - og utvikling av samarbeid og 
medarbeiderskap  

a. Tidspunkt for oppfølgingssamtale – vi setter av datoer for samtaler 3 mnd 
fram i tid.     

b. Vi følger et definert opplegg for gjennomføring av samtaler.  
c. Vi bruker ukentlige avdelingsmøter/dep.møter og andre fastsatte/avtalte 

møtepunkt til informasjon, faglig utvikling og fokus på mål og planer, men 
også som læringsarenaer for utvikling av arbeidsmiljø og medarbeiderskap. 

 

3. Vi har fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid 
a.  Avdelingsmøter og tverrfaglige samlinger gjennomføres med sikte på å 

involvere alle ansatte i et kontinuerlig forbedringsarbeid – hvor både 
kortsiktige og langsiktige forbedringer står på dagsorden. 

b. Det legges vekt på at forbedringene skal implisere den enkelte ansatte og ha 
effekt for våre tjenester overfor elever, kunder, medarbeidere og andre 
samspillspartnere. 

c. Forbedringsarbeidet skal foregå planmessig –  til planlagte samspillsarenaer. 

 

1. Undervisning 
 

Oppdrag 
«Skoleskipet Gann skal tilby den fremste faglige utdanningen nasjonalt for unge som 
velger en framtid innen maritim virksomhet.» 
 

Tiltaks- og kvalitetsmål  
 

• Elevene skal få konstruktiv tilbakemelding når de har undervisning 
•  Elevene får være med på vurderingen/ blir tydelig informert om, grad av måloppnåelse  
• Læreren bidrar til konkretisering av fagplanene 
• 98-100% av våre elever skal gjennomføre opplæringen. 
• Vi skal i elevundersøkelsen ha 0,3 prosentpoeng høyere score enn gjennomsnittet for 

landet på trivsel 
• Når deg gjelder «forventet skolebidrag» skal vi ligge helt opp mot de prosentpoengene 

det er mulig å oppnå. 



• Vi skal i elevundersøkelsen høyne gjennomsnittsscoren for elevdemokrati og 
medvirkning (med 0,4 prosentpoeng), variert opplæring (med 0,1 prosentpoeng ) og 
vurdering for læring (med 0,4 prosentpoeng) 

• Hver undervisningsøkt skal ha konkrete elevoppgaver der man jobber individuelt eller 
sammen i gruppe 

• Elevene skal få ukentlig trening i grunnleggende ferdigheter - så som lesing, skriving, 
regning og datakunnskap. 

• Vi skal gjennomføre egne evalueringer i de enkelte fag slik at læreren får tilbakemelding 
både mht. det faglige og miljøet ellers i klassen. 

 

 
 

Satsingsområder   
 
1. Eierskap og selvregulering 

 
a) Relasjonsbyggende samtaler («den gode samtalen») 
b) Strakstiltak – m/notat* 
c) Bevisstgjøring- læringslabyrinten 
d)  Kurs i studieteknikk og læringsstrategier 
 
 
2. Delingskultur og profesjonsutvikling 

 
 a.  Vi søker og utforsker god undervisning  
 b.  Vi inviterer våre kolleger inn til vår undervisning / vi inviterer oss selv inn til    
eksterne / interne kolleger  
 c.  Vi deler – på nett eller på undervisningsmøter -  pedagogiske tanker, erfaringer, 
løsninger og opplegg. e.  vi oppdaterer oss faglig, særlig på Udir. sider (f.eks. nye 
fagplaner) 

      

            3. Tverrfaglig samarbeid 

a) Kjerneelementer 
b) Dybdelæring 

 

 

Fremtidens kunnskap er retta mot forståelse av sammenhenger, grundig kunnskap og 
relevans. I tillegg er det retta oppmerksomhet mot at læring tar tid. 

 



 

 Nasjonale mål for satsingen i videregående skole: 
• Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse 
• Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø 
• Flere elever skal gjennomføre videregående opplæring 

 

 

 
 

 

2. Dekks-departementet 
Oppdrag 
«Dekksrelatert praksis og undervisning skal holde høy standard, - og skipsvedlikeholdet skal ivareta 
myndighetskrav og gi opplevd høy kvalitet for både elever, passasjerer og medarbeidere.» 

Tiltaks- og kvalitetsmål   

• Alle elever skal bli sett og hørt og få en grundig opplæring i dekksrelatert arbeid. 
Opplæringen skal holde høy standard. 

• Visualisering av HMS-rutiner og standarder. 
• Ha fokus på og etablere en god sikkerhetskultur og risikoforståelse blant elever og 

ansatte 



• Alle elever som skal ut i læreperiode skal kunne følgende: 
1. Skifte grease-patron, og bruke rett grease til jobben 
2. Kjenne malings-systemer, og alle forberedelse før malerjobben 
3. Kjenne farene ved bruk av elektrisk håndverktøy. 
4. Fortøyning,  
5. Knuter, bruk av knuter og spleising 

 

Satsingsområder    
1.Ryddighet/orden/renhold på arbeidsplassen 

• Det skal til enhver tid være rent og ryddig på arbeidsplassen (ikke grease, olje, 
skitt og «løsøre») 

• Etablere gode rutiner for renhold og ryddighet ombord , som igjen skal skape 
en trygg arbeidsplattform for en sikker drift av skipet i tillegg til økt trivsel. 

•  
 
 

2. Ferdigstille vedlikeholdsprosjekt på dekk 
• Gjøre ferdig på E-dekk, under livbåter på BB/STB 
• Rekkverk E-dekk fra campingvogna og fremover 
• Overflatebehandling på poppen 

 
 

3.  Tydeliggjøring av ansvar, roller og arbeidsoppgaver  
 

• Fokusere på samspillsreglene i avdelingsmøtene 
• Lagbygging på tvers av avdelingene 
• Synliggjøring av arbeidsplaner/timeplaner 

 

 

3. Maskindepartementet  
Oppdrag  
«Maskindepartementet sørger for at skipet holdes i teknisk god stand, i henhold til lover og 
forskrifter - samt internt vedtatte standarder. Vi tar med elevene i arbeidet på en slik måte at 
lysten til å lære vekkes. Vi lytter til elevene, og tar hensyn til deres forutsetninger. Vi gir aldri 
opp! Vi yter god service til passasjerene.» 

 



Tiltaks- og kvalitetsmål   

• Alle elevene på VG2-Maskin skal kunne forklare virkemåten til en mekanisk tetning 
på en pumpe. De skal også kunne forklare hvordan denne byttes, og fortelle om 
forholdsregler ved montering. 

• Alle elevene på VG2-Maskin skal kunne måle ventilklaringer og justere disse på en 
vanlig dieselmotor. Ferdigheten skal ligge på fagprøvenivå – «Bestått, meget godt». 

• Male himling på B-dekk  
 
 

Satsingsområder 

 1.Ryddighet/orden/renhold på arbeidsplassen 

• Merking av verktøy 
• Verktøykasser til å laste opp for hver jobb (med regler 
• Male områder etter fastlagt plan  
• Sette inn smekklås eller kortlås på dør til Bjønnebu.  

 2. Nye rutiner: 

• Låse       
• Bok for utlån av verktøy.  
• Vasker dørk på B-dekk hver torsdag 

 

      3. Tydeliggjøring av ansvar, roller og arbeidsoppgaver  

• Avklaring av de enkelte arbeidsoppgavene.  
• Opplæring i de enkelte arbeidsoppgavene.  
• Kjøre små   kurs på oppgaver som «alle» skal gjøre. 
•  Lagbygging  
• Fokusere på samspillsreglene og satsingsområdene på hvert dep.møte 

 

 

4. Forpleiningsdepartementet 
Oppdrag 

«Forpleiningsdepartementet skal sørge for å gi førsteklasses, variert, sunn og god mat til 
elever, ansatte og andre reisende på Skoleskipet Gann. Det skal være en positiv opplevelse å 
få servert mat på Skoleskipet Gann.»  

 



Tiltaks- og kvalitetsmål   

• Vi leverer mat som gjør at elever, mannskap og passasjerer er fornøyde med 
tjenesten – måltidene skal gi trivsel, helse og glede.  

• Vi sørger for en ny middagsrett i uka 
• Vi skal levere høy standard på mat innen område spesialkost 
• Vi gjennomfører undersøkelser (målinger) for å sjekke at kvaliteten er i henhold til 

interne kvalitetsmål 
• Vi skal glede oss til utvaskdagen med elevene 2021 
• Alle mannskapslugarer skal være vasket en gang i løpet av året 
• Bedre plan på opplæring av lærlingene 

 

 

Satsingsområder  

1. Være mer kreative lage mat fra bunn av  
• Vi legger vekt på å bruke ferske og gode råvarer – mindre bruk av ferdigmat  
• Det settes opp en variert meny i samarbeid med elever og mannskap 
  
2. Flinkere på spesialkost  
• Samme nivå på spesialkost som annen mat 
 • Vi går på kurs for å lære mer 
 
3. Gi kjekkere ramme rundt måltidene 
 • Ha nok tid 
 • Roligere i matkøen 
 • Unngå matkøer - åpent og inkluderende miljø 
 
4. Vi vektlegger samspill og samarbeid i avdelingen 
 • Vi etterlever samspillsreglene  
 • Vi arrangerer sosiale sammenkomster 
• Vi tar våre individuelle forskjeller på alvor 

 

 

5. Kommersiell virksomhet 
Oppdrag 
«Skoleskipet Gann skal gi et tilbud om to sommercruise pr år, samt mulighet for cruise på to 
av våre elevtokt. Det skal være høy standard på alle våre tjenester når vi seiler med 
passasjerer (kunder) - både med hensyn til mat, aktivitetstilbud og service generelt sett.»  

 



Tiltaks- og kvalitetsmål 

• Vi skal seile med utsolgt skip på sommercruise og elevtokt med passasjerer (hvis 
løyve fra Dep.) 

• Alle våre cruise og seilaser for utleie, skal ha så høy kvalitet at de skaper gjensalg 
• Kursene vi tilbyr skal være av høy kvalitet i alle ledd  
• Betaling og registrering, og alt som følger med før og etter cruise- og kursvirksomhet, 

skal være profesjonelt utført  
• Vi skal øke deltakelsen på våre cruise fra aldersgruppen 50+ - i tillegg til å holde på 

vår kjernegruppe fra 65 år og oppover.  
• Fellessamlingene på skipet skal ha høy kvalitet både med hensyn til sang og musikk -   

samt forkynnelse og foredrag 

 

Satsningsområder 

1. Vi har stort fokus på varierte utflukter – og vi planlegger for å favne vidt 
• Vi vil nå alle kategorier av folk 
• Vi vil nå folk innen ulike kirkesamfunn og menigheter 
•  Vi tilbyr turer og utflukter for alle aldre 
•  Vi tilbyr turer og utflukter for de spreke, - og for de som behøver –  

eller ønsker transport 
 

2. Vi skal drive profesjonell markedsføring 
•  Vi driver markedsføring i nye kanaler 
• Vi opprettholder og videreutvikler samarbeidet med Plussreiser 

 

6. Administrasjon 
Oppdrag 
«Våre administrative rutiner skal være i samsvar med myndighetskrav og krav til 
virksomhetens egne behov for tilfredsstillende drift over tid. Dette er rutiner som gjelder 
saksbehandlingsarkiv, økonomi og regnskap, elev- og personalarkiv, kunder, 
foreningsmedlemmer og andre samarbeidspartnere. Vi skal yte service!»  

 

Tiltaks- og kvalitetsmål   

• Vi tar i bruk nytt arkiv-system og sørger for tilstrekkelig oppfølging og 
gjennomføringskraft. 

• Positivitet og høy kvalitet skal prege tjenestene som gis internt til drift av 
virksomheten, - og eksternt til kunder og andre samarbeidspartnere 



 
 
 

Satsingsområder   

1. Internkommunikasjon 

• Holde oss orientert om informasjon som er 
tilgjengelig. Kalender, SMS, e-post og infoskjerm. 

• Hyppige uformelle morgenmøter, utveksle informasjon om dagen, skole, cruise etc. 
• Aktivt bruke infoskjermene til relevant info til ansatte og elever. EKS salgstall, 

søkertall, seilingsplaner 
 

2. Arkivering  

• Iverksette nytt arkivsystem, opplæring av brukere og vedlikehold av nytt arkiv. 

3. Service  

• Gi god og profesjonell service i møte med elever, ansatte, 
leverandører og kunder.  

• Alle vi er i kontakt med skal oppleve 
at de blir ”sett, møtt og hørt”. 

• Vi er effektive - svarer kjapt på henvendelser, både 
telefon og epost. 

 

 

 

Hundvåg 4. februar 2021 

 

Geir Danielsen 
daglig leder 

 

 


