
Søkere til matros- og motormannfagene, med annen bakgrunn
Bakgrunn Læretid Teorikrav Kommentar

Vg1 TIP/Elektro og Vg2 Mar. fag 2 år 

Bare Vg1 TIP eller Elektro 3 år Alle fellesfag på Vg2 Mar. fag, minus kroppsøving + 3102 Norsk og engelsk skr. og muntlig, og samfunnsfag + 3102 i faget matros eller motormann. 

Annet Vg2 innenfor TIP 2 år 6 mnd Kun 3102

Annet Vg1 og Vg2 3 år 6 mnd Kun 3102

Annet Vg1 3 år 9 mnd Fellesfag Vg2 minus kroppsøv. + 3102

Fagbrev innen mar.fag 1 år Hvis Vg2 Mar.fag: Ikke 3102. Hvis praksiskandidat: 3102

Fagbrev innen TIP-fagene 2 år Kun 3102

Fagbrev fra annet fagområde 3 år 6 mnd Kun 3102 Dersom relevant i forhold til lærefaget

Vg1, Vg2 og Vg3 Studieforberedende 3 år 6 mnd Kun 3102

Ikke vidergående skole 4 år Alle fellesfag utenom kroppsøving, + 3102

Over 21 år, og full opplæring i bedrift 4 år (6 mnd. prøvetid) Alle fellesfag utenom kroppsøving, + 3102 Hvis Vg1 og Vg2, 6 mnd. godskriving. FOB uansett om skole eller ikke skole. 

Tidligere læretid eller relevant praksis Fullt fratrekk, mnd. for mnd. Alle fellesfag utenom kroppsøving, + 3102

Forskrift til opplæringslova, §§ 11-8 til 11-15. 

§ 11-15 gjelder dispensasjon fra godskrivingsreglene. 

Kan ikke få godskriving for både skolegang og fagbrev.

På udir.no ligger flere eksamenseksempler i hvert fag

Alle som ikke har Vg2, slipper kroppsøving.

Alle som har Vg2 må ha kroppsøving.

Alt av programfag dekkes av en 3102-eksamen. 

IV (Ikke vurderingsgrunnlag): Kan ikke oppmeldes til fagprøve, uavhengig av fag. 

IV i YFF: Må ha praksis i riktig antall timer, ca. 1 mnd YFF Vg1, og ca. 2 mnd. YFF Vg2. Må dokumentere/praksisattest på 210 timer på Vg 1 og 316 timer på Vg 2

Heving uten omvalg: Beholder ungdomsretten. Dersom kontrakten har vart i mer enn 1/3 så er ungdomsretten oppbrukt

Heving for lærling med omvalg: Mister ungdomsretten hvis heving etter 6 mnd. Dersom kontrakten har vart i mer enn 1/3 så er ungdomsretten oppbrukt
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