Få en
uddannelse til søs

SVENDBORG SØFARTSSKOLE

Fremtid inden
for dansk skibsfart
Svendborg Søfartsskole er den ældste søfartsskole i verden af sin
art. Den blev grundlagt af den kristne forening Broderkredset på
Havet og drives stadig i dag på et kristent grundlag. Vi uddanner
unge, der ønsker sig en fremtid inden for dansk skibsfart, og vi
tilbyder grunduddannelse som skibsassistent og det afsluttende
modul som befaren skibsassistent.
Vores mission er at servicere hele det blå Danmark med kompetencegivende og fremtidssikrede uddannelser. Som elev er du i
centrum, da skolens mål er at udvikle dig som menneske samt
at udvikle dine faglige kompetencer, så du kan få en solid fremtid
i det maritime erhverv og bidrage til søfartserhvervets fortsatte
udvikling.
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Svendborg Søfartsskole oprettes
af Broderkredsen på Havet.

Gennem årene har Svendborg Søfartsskole gennemlevet såvel opture
som kritiske situationer, hvor den har været lukningstruet. Som resultat
af medarbejdernes kamp for at bevare skolen overlevede den med nød
og næppe.
Skolen har siden 2001 gennemgået en omfattende renovering og udbygning.
På 10 år har Svendborg Søfartsskole øget bebyggelsesprocenten med 50%,
og hele skolen er blevet gennemrenoveret.
Svendborg Søfartsskoles hovedaktivitet er den 20 ugers grunduddannelse
for skibsassistenter.
Skolen tilbyder desuden den 3-årige HF-søfartsuddannelse, som ud over
den almindelige HF-eksamen indeholder et års maritim uddannelse, der
ruster eleverne godt og giver dem mulighed for at søge merit på en af
vores videregående officersuddannelser.
I 2003 blev Svendborg Brandskole oprettet – et samarbejde mellem
Svendborg Søfartsskole og Beredskab Fyn. På Svendborg Brandskole
afholdes der hvert år kurser for både skolens egne elever og et stort antal
kursister fra Handelsflåden og andre maritime skoler. Brandkurserne er
internationalt godkendte på alle skibe.
I 2019 fik Svendborg Søfartsskole endelig lov til at udbyde det afsluttende
modul til befaren skibsassistent.

2020

Skolens kabys og værksted er blevet renoveret og moderniseret, så det er
større og har flere og bedre faciliteter til eleverne. Derudover har skolens
undervisningsstab fået nyt lærerværelse, og skolens kontormiljø har gennemgået
en omfangsrig ombygning. I den nærmeste fremtid regner vi med et større
udbud af kurser og en fortsat optimering af skolens faciliteter.
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skibs- og skolebesøg.

FAGFORENING
TIL SØS
for menige og officerer

35 kr./md.
ELEV /
STUDERENDE
PÅ SU
Ring til os

www.co-sea.dk
185x90_Elev_Metal_Maritime_SVESOEF_2020.indd 1

36 36 55 85
16.03.2020 01.51

Hvad siger vores
elever?

”
Mathias Lykke

Jeg valgte at gå på Svendborg Søfartsskole, fordi jeg godt kan lide
at sejle. Jeg læser på den 3-årige HF-uddannelse, så jeg kan blive
skibsassistent. Da vi startede herude, kunne vi enten vælge at være
i maskine eller på broen, hvor jeg så har valgt maskinen. Når jeg
bliver færdig til sommer er min plan at læse videre til maskinmester.

”
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Jeg er i gang med mit første år på HF-søfart. Jeg har altid elsket havet, men har aldrig troet det var noget, jeg skulle arbejde med. Når
jeg er helt færdig med at læse, skulle jeg gerne være uddannet marinebiolog. Jeg er ordblind, og har altid haft ekstremt meget energi
i skolen. Derfor var det også meget betydningsfuldt for mig, at jeg
ikke skulle sidde på skolebænken 5 dage i ugen. Vores skoledage
ser en del anderledes ud end de fleste andre ungdomsuddannelser. Vi har nemlig praktiske fag mindst to gange om ugen, og når vi
ikke laver det praktiske på søfartsskolen, er vi på HF & VUC FYN for
at tage vores HF-del.

Tina Larsen

Men det helt klart fedeste ved hf-søfart, er at der er mulighed for
at bo på skolen. Det er en helt fantastisk mulighed, at kunne bo
sammen med sine bedste venner, samtidig med at man tager en
uddannelse. Vi er lidt som en stor familie, som kommer fra hele
landet. Vi spiser, synger og laver det meste sammen. Der er altid
nogen at være sammen med, hvis det er det man vil. Vi har et
fællesskab udover det sædvanlige.
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Jeg startede på Svendborg Søfartsskole i august 2014. Mit ophold
på skolen gav mig en god grundviden som var nødvendig at have
inden jeg skulle tørne ud som ubefaren skibsassistent. Skolen gav
samtidig et stærkt sammenhold, og en af mine bedste venner i dag
er fra dengang. Men en ting, som var uvurderlig, var den disciplin,
man også fik ind under huden. Man møder til tiden, og man passer
sine ting - præcis ligesom på et skib.

Theis Rohard

Jeg fik en god start-pakke at stikke til søs med, som jeg senere
har bygget videre på, Både som ubefaren skibsassistent og som
Styrmandsaspirant, og i december 2019 bestod jeg min skibsførereksamen. På Svendborg Søfartsskole åbnede verden sig for mig og
gjorde mig klar til at tage til søs.

”

BLIV MEDLEM AF LEDERNE SØFART
SOM STUDERENDE FOR KUN 25
KRONER OM MÅNEDEN OG FÅ GRATIS
ULYKKESFORSIKRING OVEN I

Hos Lederne Søfart bakker vi op om
at få flere folk på dæk
Skulle du engang få lyst til at gå officersvejen som
nav.stud., er der masser af muligheder hos Lederne
Søfart for karriererådgivning, billige forsikringer,
mulighed for at søge legat ved Navigatørernes Fond,
gratis ulykkesforsikring, mulighed for at stille op til
bestyrelsen samt en højrentekonto hos søfartens bank.

Se mere på vores hjemmeside:

www.lederne.dk/soefart
Telefon: 3345 5565 (mandag - fredag fra 9-15)
mail@ledernesoefart.dk

Få en spændende uddannelse
på Svendborg Søfartsskole

Skibsassistent

– en solid grunduddannelse og afsluttende uddannelse til befaren skibsassistent
Skibsassistent er en solid international grunduddannelse,
der giver god mulighed for at læse videre på en af de mange
søfartsuddannelser. Med en skibsassistent i bagagen
og med den påkrævede sejltid og udfyldt uddannelsesbog
kan du læse videre til befaren skibsassistent, 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 gammel og have et godkendt sundhedsbevis fra en godkendt søfartslæg for at søge ind. Undervisningen består blandt andet af:

›› Skibsteknik, skibsberegninger og tankskibskursus,
vagthold, navigation og søvejsregler

›› Søsikkerhed, kendskab til redningsmidler
og bådtjeneste

›› Arbejdssikkerhed, førstehjælp, sundhedslære
og bådtjeneste

›› Skibsvedligeholdelse og praktisk sømandskab
›› Værktøjslære, motorlære, el-lære og teknisk
dokumentation

›› Maritimt engelsk og orientering, hvor du får en

generel introduktion til hele det maritime erhverv
og dets tilbud

›› Tilvalgskursus i ”Duelighedsbevis for fritidssejlere”
og ”Motorpasserbeviset”

HF-søfart

Skræddersyede
kurser

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.

På Svendborg Søfartsskole er det muligt at få skræddersyet
et kursus, der dækker dine behov. Det kan være inden for
brand, søsikkerhed, førstehjælp, m.m.

– en kombination af teori og praksis

Du får nem adgang til videregående uddannelser, da den
giver de samme muligheder som andre gymnasiale
uddannelser. Derudover giver HF-søfart mange muligheder
for at læse videre på en søfartsuddannelse, hvor du får et
halvt års merit, og du har 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.
I løbet af januar/februar holder de to skoler en HF-introdag, hvor du og dine forældre kan komme forbi, få en
rundvisning og hilse på os. Her giver vi en grundig præsentation af skolernes tilbud til netop dig.
For at blive optaget på HF-søfartsuddannelsen skal du
have en 9. klasseeksamen samt et sundhedsbevis fra en
godkendt søfartslæge.

Vi er godkendt af Søfartsstyrelsen til kurser for maritimt
personel i henhold til STCW-konventionen, vi er en del
af MTSD, og alle vores kurser består af lige dele teori og
praktiske øvelser. Derudover forsøger vi at gøre øvelserne
så livagtige som muligt, så kursisterne er optimalt klædt
på efter endt kursus.
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.

Se vores kursusudbud på
www.svesoef.dk/kurser
www.MTSD.dk
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Videreuddannelse ER fremtiden!
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