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Når havet kalder
Få en uddannelse til søs
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På Svendborg Søfartsskole uddanner vi unge, der ønsker sig en
fremtid inden for dansk skibsfart. Vi tilbyder grunduddannelsen som
skibsassistent, HF-søfart og et bredt udvalg af maritime kurser.
Siden 1906 har det faktisk været muligt at tage en søfartsuddannelse i
Svendborg. Først på Sømandshøjskolen, der i mange år fungerede som
maritim højskole, og i dag på Svendborg Søfartsskole.
Svendborg Søfartsskole er verdens ældste af sin slags. Den blev grundlagt
af den kristne forening ”Broderkredsen på Havet” og drives stadig i dag på
et kristent grundlag.
Vores mission er at servicere hele Det blå Danmark med
kompetencegivende og fremtidssikrede uddannelser. Du som elev og din
læring er i centrum. Skolen ønsker at danne/udvikle dig som menneske
samt at udvikle dine faglige kompetencer for herigennem at få en solid
fremtid i det maritime erhverv og dermed bidrage til søfartserhvervets
fortsatte udvikling.
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SVENDBORG SØFARTSSKOLE SIDEN 1906
- verdens ældste søfartsskole

1906

Svendborg Søfartsskole blev oprettet i 1906 af ”Broderkredsen på Havet” – en forening af kristne
skibsførere, som ønskede, at datidens unge søfolk tilegnede sig såvel boglige som praktiske
færdigheder i den periode af vinteren, hvor træskibene lå oplagt i Svendborg-området.
Skolens første forstander var Vilhelm Rasch, som har haft stor betydning for skolens udvikling.
I dag ligger han begravet i Svendborg.
Gennem årene har Svendborg Søfartsskole gennemlevet såvel opture som kritiske perioder,
hvor skolen har været lukningstruet. Sidst ved det maritime forlig i 2004 overlevede skolen med
nød og næppe, som resultat af medarbejdernes indædte kamp for at bevare deres skole.
Siden 2001 har skolen gennemgået en omfattende renovering og udbygning. På blot 10 år
har Svendborg Søfartsskole øget bebyggelsesprocenten med 50 %, samtidigt med, at stort
set hele skolen er blevet gennemrenoveret fra ”køl til mastetop”.
Svendborg Søfartsskoles hovedaktivitet er den 20 ugers grunduddannelse for skibsassistenter. En uddannelse, som
kræves for at kunne udmønstre og deltage i sikkerhedsbesætningen på såvel danske som udenlandske skibe.
Skolen tilbyder desuden den 3-årige HF-søfartsuddannelse – en uddannelse, som ud over den almindelige
HF- eksamen indeholder 1 års maritim uddannelse, der gør, at eleverne er godt rustede, når de senere læser
videre til officer i maskine eller på dæk.
I 2003 blev Svendborg Brandskole oprettet – et samarbejde mellem Svendborg Søfartsskole og Redningsberedskabet i Svendborg. Ud over skolens egne elever afholdes der hvert år kursus for et stort antal kursister
fra Handelsflåden og andre maritime skoler på Svendborg Brandskole. Brandkurserne er STCW-certificerede,
hvilket vil sige, at de er internationalt godkendte på alle skibe.

2018

Løbende gennem årene har Svendborg Søfartsskole udbudt mange forskellige kurser inden for maritim
brandslukning og søsikkerhed. Efter oprettelsen af det fælles træningsanlæg i 2011 på Svendborg Havn, har
Svendborg Søfartsskole tilføjet en del nye kurser, som ellers kun kan erhverves få andre steder i Danmark.
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Trækker havet i dig?

Få en spændende maritim uddannelse på Svendborg Søfartsskole

SKIBSASSISTENT
Jeg fandt ud af, hvad jeg gerne
ville lave, da jeg kom til Svendborg
Søfartsskole. Målet er at blive
overstyrmand – og kaptajn hvis
jeg får tilbuddet.

Daniel Leander,
startede på skibsassistentuddannelsen i 2010

- en solid grunduddannelse

Skibsassistent er en solid international grunduddannelse, der giver rig mulighed
for at læse videre på en af de mange søfartsuddannelser. Med en skibsassistent
i bagagen og med tilstrækkelig sejltid får du mulighed for at læse til
kyst- eller sætteskipper/skibsfører og kan sejle som styrmand i alle
større skibe. Herfra kan du fortsætte med at kravle op ad stigen for
til sidst at blive skibsfører, hvilket giver dig mulighed for at sejle med
alle skibstyper og -størrelser.

Uddannelsen består af lige dele teori og praksis, og du skal være 17,5 år for at
søge ind på grunduddannelsen. Undervisningen består blandt andet af:
 Skibsteknik, skibsberegninger og tankskibskursus, vagthold, navigation og
søvejsregler.
 Søsikkerhed, kendskab til redningsmidler og bådtjeneste.
 Arbejdssikkerhed, førstehjælp, sundhedslære og hygiejnekursus.
 Skibsvedligeholdelse og praktisk sømandsskab.
 Værktøjslære, motorlære, el-lære og teknisk dokumentation.
 Maritimt engelsk og orientering.
 Tilvalgskursus i ”Duelighedsbevis for fritidssejlere“ og ”Motorpasserbeviset“.

Det halve år på søfartsskolen er godt givet ud.
Fordi det er en grundskole, så er man bredt
dækket ind med viden, og tilbuddet om valgfag
som duelighedsbevis og motorpasserbevis er en
god udfordring for os, der ved, vi vil læse videre.

An Adaptable Fleet For a Diverse Market
With 40 years of experience in the towage market,
let our dedicated and reliable professionals provide
workable solutions to your marine projects.
SVENDBORG BUGSER A/S
Nordre Kajgade 9a · DK-5700 Svendborg · Denmark
T: +45 6222 2911 · www.svendborgbugser.dk · info@svendborgbugser.dk

Thomas Hooge
Jul Sørensen,
har læst på skibsassistentuddannelsen
LET US TAKE THE STRAIN!
· Towage
· Salvage
· Heavy-Lift projects
· Marine Construction
· Crew Transfer
· Supply Services
· Crewing
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HF-SØFART

- mulighed for at kombinere teori og praksis
HF-søfart er for dig, der gerne vil kombinere en gymnasial uddannelse med den maritime
uddannelse. På HF-søfart får du en 3-årig uddannelse, hvor du veksler mellem den
gymnasiale og maritime del.

Med HF-søfart får du nem adgang til videregående uddannelser – den giver nemlig de
samme muligheder som andre gymnasiale uddannelser. Derudover giver hf-søfart mange
muligheder for at læse videre på en søfartsuddannelse. Du får et halvt års merit på de
videregående søfartsuddannelser, og du har også mulighed for at tage direkte ud at sejle
som ubefaren skibsassistent.
Svendborg Søfartsskole har et godt samarbejde med HF & VUC FYN Svendborg,
hvor du læser de gymnasiale fag. Du skal have en 9. klasse for at blive optaget på
HF-søfartsuddannelsen.

HF-søfart åbner rigtig mange døre. Jeg er ikke låst efter endt
uddannelse og kan vælge at gå i mange retninger. Jeg har både min
studentereksamen og skibsassistentuddannelsen, jeg kan bygge videre
på. Jeg kan vælge at tage på universitetet, og jeg kan uddanne mig til alt
mulig andet – alt efter, hvilke fag du vælger.

Maja,
læser HF-søfart

v/ Niels Hammerich, Ingeniør M.IDA

Strandvej 5
DK5700 Svendborg
+45 2044 5020
nh@hammerichbyg.dk

hammerichbyg.dk
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Skræddersyede
søfartskurser
Hf-enkeltfag
Med hf-enkeltfag kan du tage enkelte fag eller en fuld hf i
dit eget tempo. Du kan vælge målrettede pakkeforløb eller
kombinere fag med VUCs øvrige tilbud.
Du kan sammensætte din hf-enkeltfag, så den giver adgang
til både lange og mellemlange videregående uddannelser.

SVENDBORG

Viebæltet 5, 5700 Svendborg

www.vucfyn.dk
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På Svendborg Søfartsskole er det muligt at få skræddersyet et kursus, der
dækker dine behov. Du kontakter os, og vi tilrettelægger sammen et kursus,
som imødekommer dine behov. Det kan være inden for brand, søsikkerhed,
førstehjælp m.v.
Vi er godkendt af Søfartsstyrelsen til uddannelse af maritimt personel i henhold til
STCW-konventionen. Alle vores kurser består af lige dele teori og praktiske øvelser,
og vi forsøger at gøre øvelserne så livagtige som muligt, så kursisterne er optimalt
klædt på efter endt uddannelse.
Ring til os og hør, hvordan vi kan hjælpe med at skræddersy et kursus,
der imødekommer de udfordringer, du vil møde nu og i fremtiden.
Ring til os på 6221 0484.

Velkommen ombord!
QR-kode
{XXX}

– et godt netværk!
3F Sømændene
3F Sømændene – afdeling i Danmarks største Fagforening 3F. Din rådgivning
og støtte til uddannelse, ansættelses spørgsmål, kontrakt, overenskomst og
bistand ved sygdom og skade.

www.facebook.com/3Fseaman • www.3f.dk/soemaend • seaman@3f.dk • Telefon: 70 300 838
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Overgade 6
5700 Svendborg
T. 6221 0484

• 13393 • www.jsdanmark.dk

info@svesoef.dk
www.svesoef.dk

Scan koden og kom direkte til tilmeldingen på vores hjemmeside

Videreuddannelse ER fremtiden!
Tag skibsføreruddannelsen i Marstal

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | Tlf.: 6253 1075 | marnav@marnav.dk

