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HVORDAN VI HAR DET OM BORD 
 
Psykososialt miljø 
På Skoleskipet Gann har hver elev sin egen lugar. Lugarene ligger tett, derfor er det nødvendig å 
respektere og ta hensyn til hverandre. Alle elevene er like viktige for at vi skal ha et godt miljø og et 
byggende fellesskap. Skoleskipet Gann har som mål å være en mobbefri skole. Skolen skal arbeide aktivt 
og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og 
sosial tilhørighet. Alle i skolesamfunnet ombord har plikt til å gripe inn om de får kunnskap eller 
mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handling som mobbing, diskriminering, vold 
eller rasisme. Skoleledelsen skal varsles umiddelbart. Dette gjelder også for rusmisbruk, som er 
ødeleggende for sikkerheten og miljøet. For at vi skal lykkes, må alle, foresatte og ansatte, bidra i 
danningen og utdanningen av våre elever. 
 
Skolen er en videregående skole med utvidet kristen formålsparagraf. Hver morgen, kl. 08.00 er det 
felles informasjonssamling for alle om bord. Der oppsummerer tilsyns- og teknisk vakt siste døgns 
vakt og opplyser om hvem som går på ny vakt. Samlingen avsluttes ord for dagen. I løpet av et skoleår 
har vi noen felles samlinger, med elever/mannskap som for eksempel søndagssamlinger. Noen av 
disse er obligatoriske for alle elevene. Informasjon om dette vil bli gitt i god tid.   
 
Dagsorden 
07.00 - 07.30 Frokost på hverdager 
09.00 - 09.30 Frokost i helger 
07.30 –07.45 Rydding/vasking av lugar 
07.45  Morgenrunde  
08.00 - 08.10 Morgensamling 
08.15 – 15.50 Undervisning 
11.30  Middag 
12.35  Sjekk av vaskeplasser 
16.30  Mellommat 
16.15  Kontroll vask av klasserom (fredag lunch) 
 
20.30 - 21.00 Kveldsmat 
21.00 - 21.30 Kveldsmat søndager 
 
22.00  Du må være om bord og inne på din egen lugar. Ro på skipet kl. 22.00. Tilsynsvakt og 

teknisk ansvarlig går kveldsrunde – kontrollsjekker. 
22.45 Alle på sine lugarer. 
01.30 Leggerunde fredag og lørdag: Du må være om bord senest kl. 00.30. Ro på skipet  

kl. 22.00. Alle må være på sin lugar fra 01.30. Det kan bli forandringer på 
tidspunktene når vi er på tokt. 
 

Vi ønsker at hverdagen om bord i størst mulig grad speiler hverdagen på et handelsskip, og den 
hverdagen elevene senere møter i yrket. Det er derfor avgjørende at instrukser og plikter blir fulgt.  
 
Vaktordninger 
Elevene inngår i skipets vaktordninger. Dette gjelder brovakt, maskinvakt, gangveisvakt, brannrunder, 
bakstørn (kjøkkentjeneste) og vask på skip og skolebygget. (Egen instruks for vaktordningen.) 
Du må påregne 2 – 3 helgevakter. 
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Permisjoner 
Elevene kan, når skipet ligger ved Tømmerodden, få permisjon i helgene. Da kan de reise 
hjem eller dra på besøk. Alle som skal ha permisjon i helgen, må søke senest torsdag kl. 13.00. For 
elever under 18 år, trengs det en bekreftelse fra foreldre/foresatte dersom det søkes om permisjon med 
andre reisemål enn hjem. Skolen sender en transpondermelding når søknaden er innvilget.  
 
Besøk om bord 
Det er kjekt å få besøk. Du kan ha besøk om bord på Skoleskipet Gann på kveldstid og i helgene når 
du ikke har vakter eller plikter ombord. Du må huske at det skal være avklart med 
forpleiningsavdeling og vakthavende før du tar besøkende ombord. Dersom den besøkene spiser 
eller overnatter om bord, skal dette betales for. Betalingen skjer til forpleiningen eller vakthavende ved 
ankomst skipet. Besøkende skal oppholde seg i fellesarealet. 
 
 
HVA TRENGER DU OM BORD 
 
Utstyr 
Du vil få egen lugar med dusj og toalett. Den er ikke så veldig stor, så tenkt deg om før du tar med alt 
for mye. Dette trenger du: 
 
Fritidssko, gummistøvler, regntøy (jakke og bukse), gym sko med lys såle, treningstøy, håndklær og 
sengetøy (laken i str. 90cm x 2m (noen senger kan være litt smalere), putevar og dynetrekk til standard 
dyne (2 m lang)). Det du trenger av klær til fritiden. Tøyet bør merkes med navn. (Vi anbefaler 
navnelapper www.huskd.no eller www.navnelapper.no - her får du navnelapper som kan klistres 
på til en grei pris) 
Det kan være lurt å ta med en termokopp og vannflaske. 
 
Noe utstyr er obligatorisk: 
Skolen har en egen ordning for personlig verneutstyr: Kjeledress og hjelm fås på skolen. Hvis de 
ødelegger kjeledressen, må de selv kjøpe ny.  
Du må anskaffe: vernesko med snøring, vernebriller, hørselvern, monteringshansker, gummihansker 
og sveisehansker (se vedlagt dagtilbud fra Åkrehamn Trålbøteri A/S. De kommer til oss og utstyret 
kan prøves og kjøpes/bestilles på tilbudsdagen.) 
I tillegg må du ha med liten lykt, hengelås, liten skiftenøkkel 8 tommer/200mm (gjelder kun for TIF 
elever) og tommestokk. Du må ha kalkulator til undervisningen i matematikk. Denne kan du kjøpe på 
skolen. Vi tilbyr følgende kalkulatorer: Casio FX-82EX til kr 200,- eller grafisk kalkulator Casio FX-
9750 GII til kr. 799,-. Vanlige skrivesaker og skrivebøker er nødvendig. Skriveblokker kan være til 
supplement. 
 
Skyvelære og tegneutstyr for elever på Vg1 TIF, kjøper du på skolen. For elevene på Vg1 elektro, 
kjøper skolen inn personlig håndverktøy og måleinstrument med god kvalitet og til en rimelig pris. 
Pakken for håndverktøy og måleinstrument koster ca. kr 2.500,-. Dette verktøyet er elevens personlige 
eiendeler, og eleven passer på det. De plikter til enhver tid å ha det klart til bruk i skolearbeidet. 
Skolen vil legge til rette for at elevene har en trygg oppbevaringsplass for verktøyet. 
 
 

http://www.huskd.no/
http://www.navnelapper.n/
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Uniform 
Alle som er på Skoleskipet Gann må ha uniform. Skoleuniform er sort bukse, hvit uniformskjorte med 
skulderklaffer, skuldermerke (kjøpes på skolen), (mørkeblå natogenser med v-hals), sort slips, sorte 
strømper og sorte sko. Alle prøver og bestiller uniform på skolen den dagen Karmøy Trålbøteri 
kommer til oss 23. august. Uniforms- sko og sokker må anskaffes før skolestart. Det er viktig at 
skoene er behagelige, du skal stå mange timer oppreist på vakt. Uniformsantrekk brukes på vakt, 
arrangementer og representasjoner. Det er derfor lurt å ha to skjorter slik at en kan vaskes mens den 
andre er i bruk. Ikke minst er det lurt å ha flere par sorte strømper. En bukse bør holde. Faktura for 
uniform sendes fra leverandør. 
 
Pass 
I løpet av skoleåret reiser vi på tokt til utlandet. Alle må derfor skaffe seg pass før skolen starter. Husk 
å sjekke utløpsdato! Når elevene reiser på utenlandstokt, må selve passet alltid tas med. 
 
Reiseforsikring 
Vi som skole har lovpålagt forsikring for alle våre elever. Det er kollektiv ulykkesforsikring - 
elever i praktisk arbeid. Forsikringen dekker ikke ulykke når elevene er i land i utlandet når de 
er på tokt. Vi anbefaler derfor at du som elev anskaffer deg egen reiseforsikring. 
 
Sykdom/Medisiner 
Skader du deg eller blir alvorlig syk, må det tas kontakt med Stavanger legevakt. Skolen har, i 
hovedsak, ikke anledning til å utlevere reseptfrie medisiner som paracet, ibux, hostesaft og 
sjøsyketabletter til elevene. Når du er elev på Gann, kan du benytte deg av tilbudet til Helsestasjonen 
for ungdom i Stavanger. 
 
Vasking av tøy/lugar 
Du kan benytte skipets eget vaskeri til vask av tøy. Husk å ta med vaskepulver og i tillegg vaskemidler 
til rengjøring av badet ditt. 
 
ØKONOMI 
Du har betalt inn kr. 2500,- i innmeldingspenger, og er nå registrert som elev ved Skoleskipet Gann. Alle 
elevene bor på skipet og har rett til bostipend fra Statens Lånekasse. Skulle du slutte i løpet av 
skoleåret, påfører dette skolen inntektstap. Vi må derfor regne internatpenger for 
avslutningsmåneden pluss en måned.  
 
Stipend 
Bostipend fra Lånekassen er på kr 4.603,- per måned. Ved utbetaling av stipend må du som 
hovedregel ha egen konto i norsk bank. For søkere under 18 år har foreldre/verge rett til å be om 
at pengene bli overført til deres konto, ser mer info på www.lanekassen.no Støtten skal 
utbetales til søkeren. Stipendet utbetales hver måned. Når du er elev i videregående skole og har 
ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine 
tjener. Husk at du må søke for å få det. 
  
Når du har fått tildelt elevplass på Skoleskipet Gann, søker du om stipend på www.lanekassen.no. 
Bruk søknaden for videregående opplæring. Alle må huske å krysse av for at de er borteboere. NB!: 
Dersom du ikke har lang nok reisevei/-tid for å få bostipend, må du likevel krysse av for at du har lang 
nok reisevei/-tid. Da vil din søknad gå videre til skolen, og vi kan bekrefte at dette er riktig i og med at 
alle våre elever har rett på bostipend. For deg som er under 18 år, må foresatte signere avtalen om 

http://www.lanekassen.no/
http://www.lanekassen.no/
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stipend. Foresatte kan opprette en digital postkasse. Dersom du har søkt om lån til skolepenger, 
kommer avtalen i posten, og du og en foresatt signerer sammen. Viktig informasjon om digital 
postkasse og annet om stipend og lån finner du på lanekassen.no. Du kan også sjekke Lånekassens 
side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs. 
 
Faktura 
Du vil motta en faktura for oppholds- og skolepenger, se eget skriv om dette (”Hva koster skoleåret”). 
Vennligst bruk KID nr. ved betaling. Du/foresatte er ansvarlig for at innbetalingen går i orden hver 
måned, se vedlagt «Samtykkeskjema/avtale». 
 
Lugardepositum 
Lugardepositumet blir tilbakebetalt ved skoleslutt når og hvis: alle skolefakturaer er betalt, lugar og 
garderobeskap blir godkjent av mannskap, ingen skader er registrert på fellesareal og alle skolebøker er 
innlevert. 
  

http://www.lanekassen.no/
http://facebook.com/lanekassen.vgs
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DATA 
Alle elevene må ha med egen bærbar datamaskin med trådløst nettverkskort og som har installert 
Windows operativsystem. Pga. ulike programmer som brukes av de forskjellige linjene er det litt 
ulike krav til datamaskin (Se nedenfor). 
Vi bruker Office-pakken som standard programvare på datamaskinene. Du vil få en egen bruker på 
Office365 der du kan laste ned Office-pakken. Denne lisensen vil du beholde så lenge du er elev på 
Skoleskipet Gann. 
MAC kan brukes, men det kreves da at det er installert windows på en egen partisjon med MAC sin 
egen driver for windows-tastatur og usb. -Må være installert FØR du kommer til skolen. 
 
Krav til datamaskin: 
 
VG1 TIF programmer: 
Solid Edge (tegneprogram) 
Fable (robotstyring) 
Fluid Sim (Hydraulikk simuleringsprogram) 
FlashPrint (3D-skriverprogram) 
 
Minimum systemkrav til datamaskin for TIF-elever: 

• du MÅ ha en datamaskin som har installert WINDOWS 10, 64-bit operativsystem. 
• Usb-A port 
• min. 4 GB RAM (8 GB anbefales) 
• skjermoppløsning: 1280 x 1024 eller høyere. 
• 30 GB ledig diskplass (50 GB Windows-diskplass ved bruk av MAC) 
• datamus 

 
VG1 Elektro programmer: 
Solid Edge (tegneprogram) 
PCSHEMATIC (tegneprogram) 
SoMachine (PLS-program, Schneider) 
e-Cockpit (PLS-program, Wago) 
Fable (robotstyring) 
Fluid Sim (Hydraulikk simuleringsprogram) 
 
Minimum systemkrav til pc for Elektro-elever: 

• du MÅ ha en datamaskin som har installert WINDOWS 10, 64-bit operativsystem. 
• Usb-A port 
• prosessor: Core 2 duo eller bedre 
• min. 4 GB RAM (8 GB anbefales) 
• Skjermoppløsning: 1280 x 1024 eller høyere. 
• 50 GB ledig diskplass (70 GB Windows-diskplass ved bruk av MAC) 
• datamus 

 
VG2: 
Bruker enkelte Windows-baserte programmer og må ha Windows-operativsystem med minimum 30 
GB ledig diskplass. 
På et skip er det begrenset kapasitet på internett og TV kanaler. Man kan derfor ikke påregne å ha 
tilgang på mer enn det skipets kapasitet tilsier. Kapasiteten blir ytterligere begrenset når skipet ikke er 
ved sin base på Tømmerodden. Mer informasjon v/skolestart.  
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