


Gamal ordning med kadett, opplæringsansvarleg om bord, assessor, 
kaptein/maskinsjef, opplæringsansvarleg i reiarlaget.

Det var ca 1/3 av bøkene som kom i retur grunna tekniske feilføringar.

Litt feil i boka i kombinasjon med «vingetesten» så fekk kandidaten boka i retur.

Då Manilla amendments skulle tre i kraft fann Dagleg leiar hos Maropp, Øyvind 

Bårdsen ut at han ville gå digitalt og bli kvitt alle små tekniske problem.































Gamal ordning med kadett, opplæringsansvarleg om 
bord, assessor, kaptein/maskinsjef, 
opplæringsansvarleg i reiarlaget.





Når kjem D5?
Søknad om godkjenning av samsvarsmatrise vart sendt Sdir
I desember 2015 og den er førehandsgodkjend.

Fyrst bygge om til timar i Webcadet.
Deretter er det snakk om ny teknisk plattform. 
Og deretter startar arbeidet med å
lage digital versjon av D5. Bør ikkje ta meir enn 6-8 md, 
kanskje hausten 2017?
Samsvarsmatrise er satt opp av Øyvind Bårdsen og 
Kvalitetssikra av Håvard Magnus Njåstad, 
Kenneth Eliassen-Winje
og Kjetil Kolbeinsvik.



Korleis vil dette sjå ut?



•For å avhjelpe utfordringen med å få kadettplass, og dermed fullført utdanningsløpet, 
åpner Sjøfartsdirektoratet nå for at store deler av den praktiske opplæringen/kadettiden 
kan foregå også i fartsområde 1 og 2. Følgende vilkår må da være oppfylt:

•Av den totale opplæringstiden må minimum én sjettedel av opplæringstiden 
gjennomføres på «sjøgående skip». Dagen for ombordreise og hjemreise kan medregnes 
som en del av minimumskravet.

•Før opplæringstid på ikke-sjøgående skip påbegynnes skal det foreligge en oversikt 
over hvilke elementer som skal inngå i den kommende opplæringen på det aktuelle 
skipet. Denne oversikten skal utarbeides av rederiet i samarbeid med kadetten og 
eventuelt instruktør/ assessor. 
Oversikten skal inneholde referanser til de aktuelle oppgavene i Webcadet. Det er ikke 
nødvendig at denne oversikten tar for seg opplæringsprogrammet utover det som skal 
gjennomføres på det aktuelle skipet eller i den aktuelle perioden. 
Opplæringskontoret har mulighet til å underkjenne opplæringen om den blir vurdert 
som ikke tilstrekkelig vurdert opp mot STCW-konvensjonens krav.

Forøvrig gjennomføres kadettopplæringen etter normale prinsipper.










