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En orientering om arbeidet til Vis sjøvett Oslo og 
Dyafjeld-gruppa ved Sollerudstranda Skole



Vis sjøvett Oslo
Hvem er vi?

Hva gjør vi?

Bistår Sjøfartsdirektoratet på deres informasjonsstand på 
”Sjøen for alle”

Opplæring i sjøvett og sikkerhet for ungdom om bord i 
skoleskipet Dyrafjeld.

Diverse styrearbeid og gode diskusjoner om sjøsikkerhet.



Læringsarena
Dyrafjeld, en jakt fra 1889



Målet med opplæringen
 Gi ungdom innføring i sjøveisregler, sikkerhet og 

sjøvett.

 Diskusjoner rundt gode holdninger for å ferdes på 
sjøen.

 Elevene skal få noe praktisk erfaring i sjømannskap i 
løpet av dagen.

 Bevisstgjøre elevene rundt aktuelle sjøveisregler.

 Gi ungdommene en opplevelsesrik dag på båten 
«Dyrafjeld».



Båten gir mulighet til å veksle 
mellom praktisk og teoretisk 
undervisning.



Organisering av undervisningen 2013
 Vi hadde totalt 8 skoleklasser på besøk, totalt rundt 

240 elever i 8. klasse

 Elevene var med en dag fra kl. 09.00-15.00

 Elevene hadde følge av egen lærer, men det var vi som 
stod for all undervisning.

 Våre egne elever fungerte som mannskap/instruktører.

 Vi gjennomførte undervisningen i mai/juni

 Undervisningen finner sted ombord i skoleskipet 
Dyrafjeld



Deler av mannskapet våren 2013



Dyrafjeld, et skoleskip med lang og 
stolt historie



Elevene får prøvd vester og ser 
annet sikkerhetsutstyr i bruk 



Innhold i undervisningen
 Ulike typer redningsvest

 Regler for redningsvester

 Mønstring og alarmer

 Maritime begrep

 Innføring i sjøveisregler

 Fokus på fartsbegrensning  og 16-årsregelen.

 Sjømerker vi passerer underveis

 Knop og stikk

 Sjøvettreglene



Elevene får prøvd seg på knuter



Vurdering av aldersgruppen
”8. klassinger” (13-14 år).

 er i ferd med å bli selvstendige båtbrukere.

 er interesserte og aktive.

 er gamle nok til å reflektere over egen sikkerhet

 viser stor interesse for båt- bruk og sjøveisregler

 Mange vurderer å ta båtførerprøven.



Refleksjoner;
 Antall elever om bord er riktig i forhold til å få kontakt 

med gruppen

 Vi kunne fint hatt flere dager med samme gruppe.

 Vi fikk meget gode tilbakemeldinger fra elever og 
lærere som deltok

 2014 er sikret med midler fra Gjensidigestiftelsen og 
Sjøfartstdirektoratet.



 Film om sjøvett oppllæring

http://www.osloby.no/nyheter/Larer-sjovett-pa-120-ar-gammel-seilskute-7241946.html

