Har du viljen
– kender vi vejen

Skagen
Skipperskole

Danmarks største fiskerihavn
Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft
og servicevirksomheder i hovedrollen. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er
kerneområdet, der også skaber omsætning af gods som f.eks. fiskeolie,
fiskemel og brændstof til de forskellige fartøjer.
Skagen Havn er også en havn med mange andre sider, hvor anløb
af krydstogtskibe og oplevelsesmæssige aktiviteter afspejles i
den centrale del af havnen. Her leves livet i nærhed til byen
med en tæt tilknytning til de erhvervsaktiviteter på havnen,
der er med til at trække mange gæster forbi igennem året.
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Velkommen til verdens
bedste skipperskole
På Skagen Skipperskole uddanner vi
som de eneste i landet både fiskeskippere til fiskerierhvervet samt
kyst– og sætteskippere til handelsflåden.
Vi er netop flyttet i nye lokaler på
Kuttervej – og det er med stolthed,
at jeg kan byde nye studerende og
kursister velkommen på en maritim
institution, der såvel udstyrsmæssigt
som arkitektonisk sejler vores konkurrenter agterud. I en periode, hvor
den samlede fiskerflåde skrumper
ind, skibene bliver større, og hvor der
kommer flere og flere specialfartøjer
til branchen, er kravet til en kompetent og topmoderne uddannelse

og efteruddannelse afgørende. Her
er Skagen Skipperskole helt med i
front.
Simuleret virkelighed
På skolens adresse – et stenkast fra
havet og havnen – kan vi tilbyde vores
studerende det seneste udstyr inden
for simuleret virkelighed der tillader,
at vi kan ruste dem til alle tænkelige situationer til havs og i mange
skibstyper.
Vi har blandt andet to Full Mission–
simulatorer, fem desktop–simulatorer
og en DP–simulator. Simulatorerne vil
løbende blive udviklet i takt med de
behov, erhvervet stiller. Et eksempel

er simulering af NOx– og CO2–
udslip.
Ud over de eftertragtede skipperuddannelser tilbyder vi et bredt og
altid opdateret efteruddannelses– og
kursusprogram, og vi har i mange
år været førende inden for GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety
System) både i Danmark, Sverige og
Norge.
Velkommen til Skagen Skipperskole –
og god læselyst.
Anders C. T. Andersen
forstander

En skolE Er
ikkE barE En skolE
Skoler skal skabe de færdigheder, samfundet har brug for
og imødekomme skiftende behov. Når vi er med til at bygge
skoler, bygger vi derfor først og fremmest relationer til
samfundet omkring os og i takt med tidens trends
og teknologiske muligheder.
WWW.RAMBOLL.DK
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Tillykke Skagen Skipperskole
– den bedste i Norden!

Det maritime vækstspor er vigtigt for Frederikshavn
Kommune. Med den nye Skagen Skipperskole står vi
endnu stærkere i indsatsen for at uddanne fremtidens
maritime arbejdskraft.
De nye faciliteter giver muligheden for at fastholde og
udvikle positionen som den skipperskole i Norden, der
er bedst til at uddanne nye skippere og efteruddanne de
sejlende til økonomisk og miljømæssigt bæredygtig sejlads.

www.frederikshavn.dk
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Besætningen på
Skagen Skipperskole:
Anders C. T. Andersen l Forstander
Claus Broen l Inspektør
Frank B. Nielsen l Viceinspektør
Claus L. Pedersen l Skipperskolelærer
Hanne M. Kill l Kursuslærer og kontorassistent
Jens Jacob D. Thomsen l Skipperskolelærer
Jørgen F. Petersen l Radiolærer
Nick Nørgaard l Skipperskolelærer
Søren Boesen l Skipperskolelærer
Jacob F. Andersen l Timelærer
Pia Karlsen l Kontorassistent
Sandy K. Rasmussen l Kontorassistent
Lene Kromann l Servicemedarbejder
Per Jakobsen l Servicemedarbejder
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Vores uddannelser
Fiskerskipper af 3. grad
Fiskeskipperen fungerer som skibsfører, styrmand og arbejdsleder om
bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper
af 3. grad har du ret til at sejle som
styrmand på fiskeskibe i nærfart.
Efter tilstrækkelig fartstid må du
også sejle som skipper på fiskeskibe
op til 45 meters længde i Nord–
og Østersøen.
Kystskipper
En skipperuddannelse giver dig ret til
at sejle som skibsfører, styrmand og
arbejdsleder om bord på mindre og
mellemstore handelsskibe. Som kyst–
skipper kan du sejle som styrmand
på skibe med en bruttotonnage op til
500. Efter tilstrækkelig fartstid må
du også sejle som skipper på handelsskib op til 500 tons i kystfart.
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Fiskerskipper af 1. grad
Fiskeskipperen fungerer som skibsfører, styrmand og arbejdsleder om
bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper
af 1. grad kan du sejle som fører af
et fiskefartøj uanset størrelse på alle
have.

Styrmand
Efter endt styrmandsuddannelse vil
du kunne indgå i en besætning som
styrmand på fiskeskibe med en
længde under 45 meter i fart på
alle have og som styrmand på handelsskibe i fart på alle have.

Sætteskipper
Som sætteskipper kan du sejle som
1. og 2. styrmand om bord på alle
handelsskibe. Med tilstrækkelig
fartstid må du også sejle som fører
af handelsskibe med en brutto–
tonnage under 3000 i fart på alle
verdenshavene.

Maritimt forberedelseskursus
Opfylder du ikke adgangskravene for
at blive optaget på fiskeskipper af 1.
grad, sætteskipper– eller styrmands–
uddannelsen, tilbyder vi et maritimt
forberedelseskursus svarende til
10. klasse udvidet i fagene dansk,
engelsk, matematik, fysik og kemi.
Du skal opfylde betingelserne for
optagelse på skipper– eller styrmands–
uddannelsen for at kunne blive
optaget.

HF–Søfart
Kombinationen af en gymnasial ungdomsud–
dannelse (HF–uddannelse) og søfart er en ret
ny cocktail. Uddannelsen veksler mellem
perioder på gymnasiet og de maritime
skoler. Desuden indeholder uddannelsen
et togt om bord på Skoleskibet DANMARK
eller et tilsvarende landmodul.
Med HF–Søfart får du en hel HF–eksa–
men, og uddannelsen giver dig adgang
til alle videregående uddannelser, der
kræver en gymnasial ungdomsud–
dannelse. HF–Søfart er desuden et
direkte springbræt til skibsoffi–
cers– og maskinmesteruddannelserne. Du kan nemlig få op til ét
års merit på disse uddannelser.

Læs mere om vores
uddannelser på
www.skipperskolen.dk

Skagen Havn udvider
Skagen Havn investerer i en markant udvidelse af havnens faciliteter i perioden
2011-2015 med
•
•
•
•
•
•

Udvidelse af indsejlingen fra 80 til 175 m
Uddybning af vanddybden fra 9 til 11 m
Nyt havnebassin
450+ m ny kaj
1,5 km nye ydermoler
Evt. ny tørdok

Følg havneudvidelsen på
www.skagenhavn.dk
eller tilmeld dig
havnens nyhedsbrev

Udvidelsen betyder, at Skagen Havn vil kunne modtage flere og større fartøjer
(>300 m og med en dybgang på 11 m), herunder større fiskefartøjer, olietankere
og krydstogtskibe.

Skagen Havns fokusområder:
Fiskeri og forarbejdning
Maritim serviceindustri
Krydstogtturisme
Gods og trafik
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Her taler man med
de studerende og ikke
til de studerende
Henrik von Sydow udlever en gammel
drengedrøm på Skagen Skipperskole.
Målet er afgangsbeviset til sætteskipper – et bevis, han hiver om bord til
sommer. Herefter vil han læse videre
til skibsfører i Marstal.
”Mit liv med havet startede som
barn. Men først sent tog jeg springet
og gjorde drøm til virkelighed. Jeg er
oprindelig 3d–konsulent, men efter
min 40–års–fødselsdag viskede jeg
tavlen ren og begyndte en ny tilvæ-
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relse på skolebænken igen – først på
Søfartsskolen i Svendborg og nu på
Skagen Skipperskole.”
”Jeg søgte ind i Skagen, fordi jeg
via et par kurser og ved et par andre
lejligheder blev fascineret af tidligere
forstander Jørgen Christian Jensen
og den tilgang, skolen har til erhvervet, de studerende og i det hele
taget hele miljøet omkring uddannelserne. Efter et besøg i Skagen var
jeg ikke i tvivl. Jeg følte mig med det

samme velkommen og fik rigtig god
vejledning. Det betyder meget – ikke
mindst, når man er lidt oppe i årene
og har valgt studielivet til igen. Her
taler man med de studerende og
ikke til de studerende, og det er jo et
bevis på, at skolen er suveræn, hvad
angår moderne ledelsesstil.”
”Derudover er skolen fagligt med
helt fremme. Lærerne er dygtige – de
giver os en god ballast til at kunne
samarbejde på tværs af vores forskellige baggrunde. Og så synes jeg,
det er en stor fordel, at vi både har
fiskere og studerende fra handelsflåden på skolen – for vi lærer rigtig
meget af hinanden.”

Man føler sig
næsten ude at sejle

Kenneth Nielsen er fiskeskipper af
3. grad. De seneste måneder har han
imidlertid skiftet trawl og dagens
fangst ud med computer og bøger på
Skagen Skipperskole, hvor han snart
er færdig med uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad.
”Skibene er blevet større end dem, jeg
må sejle med – derfor har jeg brug for
det ”større papir”. Jeg har sejlet, siden
jeg var 16 – og kunne ikke forstille mig
at lave noget andet. Dog er jeg ikke
helt sikker på, om det nye bevis skal
bruges til at fiske, eller om jeg skal
skifte over til handelsskibe. Men jeg
har også lige fire måneders uddan–
nelse til at beslutte mig endnu – fire
måneder i flotte nye omgivelser med
store klasselokaler, et godt indeklima
og havudsigt fra yderste mole. Man
føler sig næsten ude at sejle her fra
Skagen Skipperskole. Det eneste, der
mangler er bevægelserne.”

Der skal også
en styrmand til,
når du navigerer
gennem
papirhavet

Jørgen Horstmann

jh@steffensenoghorstmann.dk

Iben Kjølbye

Dorthe Horstmann

Rasmus Lindhardt

dh@steffensenoghorstmann.dk rl@steffensenoghorstmann.dk

Uffe Steffensen

Solveig Værum Nørgaard

Tine Blach Ladefoged
Christensen

tlc@steffensenoghorstmann.dk

Sct. Mathias Gade 23
DK–8800 Viborg
Tlf. 87 27 47 00
Fax 86 62 63 43

ibk@steffensenoghorstmann.dk us@steffensenoghorstmann.dk svn@steffensenoghorstmann.dk
adv@steffensenoghorstmann.dk
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Maritim Fleksibilitet
– State–of–the–art kursusafdeling
Som alt andet på vores moderne,
erhvervsrettede uddannelsesinsti–
tution er vores kursusafdeling helt i
top. Her er der investeret et tocifret
million–beløb i simulatorer, der sikrer
skolen ”State–of–the–art” på området,
og som giver os mulighed for at sup–
portere kurser og undervisning med
realistiske og opdaterede øvelser.

Vores mål er at:
Yde de absolut bedste efterud–
dannelsestilbud til alle områder
af det maritime erhverv, såvel det
sejlende som det landbaserede
personel.
Udvise ”maritim fleksibilitet”,
hvilket vil sige at opfylde og
imødekomme lige netop de
behov, kunden har brug for –
hurtigt og kvalificeret.

Med skolens nye kapacitet kan vi
håndtere større hold til planlagte
kurser – hvilket giver os en forøget
fleksibilitet og en bedre økonomi for
vores kunder. Vores instruktørstab er
desuden blevet udvidet med velud–
dannede og erfarne officerer fra
erhvervet.
Ring til os, og hør hvordan vi kan
hjælpe jer med de udfordringer, I vil
møde nu og i fremtiden.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sikrer kursen mod et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø til søs.
Vi er der, når du har brug for os – med os som arbejdsmiljø- og
sikkerhedsrådgiver sejler du aldrig din egen sø.

Auktionsgade 1b • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 18 05 66 • www.f-a.dk
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MARTEC

DET MARITIME OG POLYTEKNISKE UDDANNELSESCENTER I NORDJYLLAND

•
•
•
•

Maskinmesteruddannelse
Skibsassistentuddannelse
Offshorekurser
Maritime kurser
- og meget mere...
i samarbejde med erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner

Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf 96 20 88 88 www.martec.nu
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Vores kurser:

Radar
ARPA
ECDIS
GOC–grundkursus
GOC–fornyelse
LRC
ROC
GMDSS–AIS Survey Training Course
Søret for udenlandske officerer
Søret for udenlandske skibsførere
§16–kursus
Duelighedsbevis for erhverv
CSO–kursus
SSO–kursus
Omskoling fra fiskeskipper til kystskipper
Tanker Familarization
Maritimt engelsk
IAMSAR
ISM
MARPOL
Ship Handling
Manøvrering
Brug af AIS
Port State Control
Marine Accident and Incident Investigation
Rapportskrivning
Administration for skippere (mønstring, forsikring etc.)
DP–kurser
SAR–kurser

Sct. Laurentii Vej 1
9990 Skagen
98 44 37 33
slagter@munch-skagen.dk
www.munch-skagen.dk

TRANSAS MARINE INTERNATIONAL AB
Datavägen 37
Tel: +46 31 769 56 00
436 32 ASKIM
www.transasmarine.com

1

1

Hanstholm Fiskeriforening
Hanstholm Fiskeriforening
1 - 200
90

1 - 200
90

1

1

100 år

100 år
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Sct. Laurentii vej 41 • 9990 Skagen
Tlf. 98 44 11 66 • info@foldens-hotel.dk
www.foldens-hotel.dk

Fishermen’s Association
Fibigersgade 2
DK-7730 Hanstholm

Tlf. +45 97 96 13 99
Fax +45 97 96 23 46

Fishermen’s Association
Fibigersgade 2
DK-7730 Hanstholm

Tlf. +45 97 96 13 99
Fax +45 97 96 23 46

info@hhf.dk
www.hhf.dk

info@hhf.dk
www.hhf.dk

Se flere informationer og beskrivelser
af de enkle kurser på vores hjemmeside,

www.skipperskolen.dk

DET NATURLIGE FØRSTEVALG
på havnefronten i Skagen
·
·
·
·
Vestre Strandvej 28, DK-9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 6716

Komfortable værelser
Roligt og hyggeligt miljø
Venlig og opmærksom betjening
Samarbejdsaftale med
nærtliggende restauranter

info@den-gl-skibssmedie.dk
www.den-gl-skibssmedie.dk

Looking for safe, reliable transportation with
quality tankers at competitive rates

Indfrysning,
opbevaring og
håndtering af fisk
og skaldyr
Claus Sørensen A/S
Coasterkaj 9, 9990 Skagen • Tlf.: 9844 6466 • Fax: 9844 6230
www.csgruppen.dk • skagen@csgruppen.dk

Rederiet M. H. Simonsen
Christiansmindevej 76 Box 24 · DK-5700 Svendborg
Phone + 45 622 2033 · Email: sc@simchart.com
www.mhsimonsen.com
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Skagen Skipperskole
Kuttervej 13
P.O. Box 228
DK – 9990 Skagen
Tlf.: (+45) 98 44 33 44
Mail: post@skipperskolen.dk
www.skipperskolen.dk

Skagen Skipperskole

• Concept: JS Media Tools A/S • 817212 • www.jsdanmark.dk

På Skagen Skipperskole
kommer du sikkert i havn
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