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Uddannelsens formål:
Med en grunduddannelse på Fiskeriskolen er eleven kvalificeret til at tage job i fiskerierhvervet både
i Danmark og i udlandet.
Formålet med erhvervsfiskeriets grunduddannelse er at eleven kvalificerer sig til kunne udføre
almindeligt forekommende arbejde om bord på et fiskefartøj, samt være bevidst om de
sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse.
Uddannelsen til erhvervsfisker opfylder kravene i den internationale konvention om uddannelse, om
sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F-konventionen), reglement III/1.

Adgangskrav:
For at kunne blive optaget på erhvervsfiskeriets grundkursus skal eleven:
 Have afsluttet 9. og/eller 10. kl.
 Have bestået erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus
 Have et gyldig sundhedsbevis
 Have en uddannelsesaftale med Danmarks Fiskeriforening eller med en
produktionsvirksomhed, der driver havbrug

Uddannelsens grundlag:
Erhvervsfiskeriets grunduddannelse er beskrevet i bekendtgørelse nr. 963 af 26/08/2015

Uddannelsens mål:
Erhvervsfiskeriets grunduddannelse er indplaceret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for
livslang læring.
Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer, som du skal opnå i
uddannelsen.
Læringsmål for viden er, at eleven har:
 Viden om sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, således at
risikoen for ulykker og arbejdsskader nedsættes, og bliver bevidst om betydningen af et sikkert
og sundt arbejdsmiljø
 Viden om brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse samt om betydningen af
brandforebyggende foranstaltninger og brandøvelse
 Grundlæggende viden om driftsøkonomi og udbyttedeling på et fiskefartøj og et
havbrugsfartøj
 Grundlæggende kendskab til den sociale lovgivning inden for fiskeri- og søfartserhvervet, både
til søs og i land samt relevante arbejdsmarkedsforhold i forbindelse med fiskerierhvervet og
fiskeorganisationernes opbygning
 Viden om forebyggelse af søsyge
 Viden om forholdende på et praktikfartøj
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Læringsmål for færdigheder er, at eleven kan:
 Udføre almindeligt forekommende arbejde om bord på et fiskefartøj
 Arbejde med dæksmaskiner, spil og grejer samt arbejde i lukkede rum om bord på et
fiskefartøj på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde
 Betjene og vedligeholde et fiskefartøjs brandslukningsudstyr
 Selvstændigt iværksætte nødvendig førstehjælp
 Navigere og manøvrere mindre fiskefartøjer sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 Er i stand til at starte, betjene og vedligeholde maskinanlæg om bord på et fiskefartøj
Læringsmål for kompetencer er, at eleven kan:
 Deltage selvstændigt i sikkerhedsarbejdet om bord på et fiskefartøj
 Anvende korrekte redskaber til fangst af forskellige fiskearter og behandle fangsten korrekt om
bord, herunder rensning og isning af fisken
 Indgå som assisterende medlem af brovagten

Uddannelsens struktur og opbygning:
Grunduddannelsens varighed er 2 år
Grunduddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del:
 Den teoretiske del foregår på Fiskeriskolen og består af 3 skoleforløb på i alt 24 uger
 Den praktiske del foregår som praktik på fiskefartøjer.
Grunduddannelsen er struktureret med følgende 6 perioder:
1. Introduktionsforløb på 3 uger
2. Praktikforløb
3. Grunduddannelsens 1. forløb på 11 uger
4. Praktikforløb
5. Grunduddannelsens 2. forløb på 10 uger
6. Praktikforløb
Introduktionsforløbets fagemner:
 Fiskeriredskabers opbygning og bødning
 Forebyggelse af søsyge
 Kabystjeneste
 Vedligehold
 Skibsteknik
 Praktisk fiskeri
 Forberedelse til søpraktik
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Grundforløbets fagemner:
 Søsikkerhed
 Brandbekæmpelse
 Navigation
 Sygdomsbehandleruddannelse
 Radiolære med engelsk
 Arbejdssikkerhed
 Motorlære og hydraulik
 Reparationssvejsning
 Bødning, redskabslære
 Økonomi
 Social lovgivning
 Fiskerilære
Grundforløbets valgfag, hvor du har en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed:
 Brandbekæmpelse (handelsskibe)
 Grundlæggende tankskibskursus
 Navigation (handelsskibe)
 Fiskerilære (havbrug)

Undervisnings- og samarbejdsformer:
På Fiskeriskolen forgår undervisningen i klasser og afhængig af fagemne, kan klassen deles op eller
samlæse med anden klasse, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem:
 Teoretiske oplæg
 Instruktioner
 Praktiske øvelser
 Opfølgning og dialog på klassen
Afhængig af fagemne foregår undervisningen på Fiskeriskolen, på værkstedet eller på sejlads med
Athene.
Fælles for alle fagemner er, at den største del af undervisningen er praktiske øvelser eller opgaver,
hvor samarbejde indøves og hvor samarbejdet f.eks. ved redningsøvelser kan være alt afgørende.

Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner:
Fiskeriskolen har et meget stort samarbejde med erhvervet gennem Danmarks Fiskeriforening.
Vore konsulenter sikrer praktikpladser til alle elever og samarbejder med de enkelte skippere herom.
Vi er ofte med til generalforsamlinger i de enkelte fiskeriforeninger.
Fiskeriskolen samarbejder med følgende organisationer vedr. uddannelsen:
 Danmarks Fiskeriforening PO
 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
 Maritim Center for sundhed
 3F
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Fiskeriskolen anvender følgende censorer i forbindelse med eksamen/prøve:
 Bødning:
Jens Erik Toft
Thyborøn Trawl
 Hydraulik:
Jens Peter Toft
Kynde & Toft
 Motorpasning:
Niels Nedergaard
Beskikket af SFS
 Navigation:
Anders Andersen
Skagen Skipperskole
 Radio LRC:
Søren Broundal
Feggesund Færgeoverfart
 Reparationssvejsning:
Jens Peter Toft
Kynde & Toft


Arbejdssikkerhed:

Opgaver udarbejdes af

F-A-R

Undervisningsplaner:
Undervisningsplaner:
På baggrund af de gældende bekendtgørelser for undervisningen er der udarbejdet detaljerede
undervisningsplaner for hvert fagemne.
Grundkursets introforløb
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for introforløbet: At eleven opnår kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne
deltage i arbejdet på et fiskefartøj

Grundkursets fagemne: Søsikkerhed
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr. 395 af 16/04/2013 om erhvervsfiskeriets
sikkerhedskursus


Mål for søsikkerhed: Eleven skal opnå et sådan kendskab til fiskeskibes og handelsskibes
sikkerhedsorganisation og sikkerhedsruller (båd-, brand- og mand-over-bord-ruller), som er
nødvendigt for at indgå i rullerne på funktionsniveau. Eleven skal kunne anvende personlige
redningsmidler og overlevelsesteknikker samt under ledelse og faglig vejledning kunne
anvende og vedligeholde fiskeskibes og handelsskibes sikkerhedsudrustning, redningsbåde
og -flåder

Grundkursets fagemne: Brandbekæmpelse
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for brandbeskæmpelse: Eleven skal gennem undervisningen opnå kvalifikationer
vedrørende brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse samt kendskab til
forebyggelse og bekæmpelse af brande om bord i fiskeskibe. Endelig skal eleven have opnået
de nødvendige kvalifikationer, så vedkommende kan betjene og vedligeholde et fiskefartøjs
brandslukningsudstyr
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Grundkursets fagemne: Navigation
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr 184 af 26/03/1999 om duelighedsprøver mv


Mål for navigation: Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer
inden for fagene navigation, søvejsregler, ansvar og vagthold, sømandsskab, stabilitet,
undgåelse af forurening af havmiljøet, styring og manøvrering (praktisk sejlads), der sætter
vedkommende i stand til at indgå som aktivt medlem af brovagten i henhold til
bekendtgørelse om vagthold i fiskeskibe, samt kunne navigere og manøvrere fiskefartøjer
sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Grundkursets fagemne: Sygdomsbehandleruddannelsen
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr. 1116 af 10/10/2014 om sygdomsbehandlere i
skibe


Mål for sygdomsbehandleruddannelsen: Eleven skal gennem undervisningen opnå
kvalifikationer således, at vedkommende selvstændigt kan iværksætte nødvendig
førstehjælp. I forbindelse med ulykker om bord i fiskefartøjet skal eleven kunne nedskrive en
konkret ulykkes historie, udføre en simpel objektiv undersøgelse og videregive disse
informationer til Radio Medical. Under lægelig vejledning skal eleven kunne udføre
ordinerede procedurer, herunder indgivelse af medicin. Eleven skal kunne beskrive det
menneskelige legemes systemer

Grundkursets fagemne: Kabystjeneste
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr. 383 af 15/04/2013 om hygiejnekompetencer for
søfarende der håndterer fødevarer om bord på skib


Mål for kabystjeneste: Eleven skal gennem såvel teoretisk og som praktisk undervisning opnå
de nødvendige kvalifikationer således at vedkommende selvstændigt og sikkerhedsmæssigt
forsvarligt kan arbejde og fungere i et fiskefartøjs kabys

Grundkursets fagemne: Radiolære med engelsk
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr. 939 af 29/8 2011 om radioprøver og certifikater


Mål for radiolære med engelsk: Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige
kvalifikationer indenfor radiokommunikation, således at vedkommende kan forestå den
daglige radiokommunikation mellem skib/land og skib/skib, herudover have en viden om de
tresprogede nøglesætninger til brug for radiokommunikation mellem danske og udenlandske
fiskere. Engelsk skal indgå som en integreret del af undervisningen
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Grundkursets fagemne: Arbejdssikkerhed
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for arbejdssikkerhed: Eleven skal gennem undervisningen i arbejdsmiljø opnå
kvalifikationer omkring sikkerhedsrisici, således at vedkommende selvstændigt er i stand til
at udføre arbejdet med dæksmaskiner, spil og grejer samt kunne arbejde i lukkede rum om
bord på et fiskefartøj på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Eleven skal
desuden opbygge en holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed, således at vedkommende er
blevet bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Grundkursets fagemne: Motorlære og hydraulik
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus samt BEK nr 184 af 26/03/1999 om duelighedsprøver mv


Mål for motorlære og hydraulik: Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk
undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende et fiskefartøjs motor, motorens
opbygning og motorens tilbehør, herunder rørsystemer og elektriske og hydrauliske anlæg,
så vedkommende bliver i stand til at starte, betjene og vedligeholde maskinanlæg samt
assistere ved udførelse af eftersyn og reparation af hydrauliske anlæg om bord på et
fiskefartøj. Naturlære skal indgå som en integreret del af undervisningen

Grundkursets fagemne: Reparationssvejsning
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for reparationssvejsning: Eleven skal gennem teoretisk og praktisk undervisning opnå de
nødvendige kvalifikationer, således at vedkommende på en sikkerhedsmæssig forsvarlig
måde kan udføre mindre svejsearbejder i forbindelse med vedligehold og reparation af et
fiskefartøjs materiel og udstyr, hvor der ikke stilles krav om certifikat til svejsningernes
kvalitet og styrke

Grundkursets fagemne: Bødning og redskabslære
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for bødning og redskabslære: Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk
undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende de forskellige fiskeredskabers
opbygning, samt opnå færdigheder, således at vedkommende er blevet i stand til at reparere
net, splejse tovværk og wire samt bruge korrekte knob og stik
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Grundkursets fagemne: Økonomi
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for Økonomi: Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer
vedrørende grundlæggende principper i driftsøkonomi og udbyttedeling på et fiskefartøj. Regning
og matematik skal indgå som en integreret del af undervisningen

Grundkursets fagemne: Social lovgivning
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for social lovgivning: Eleven skal gennem undervisningen stifte bekendtskab med den
sociale lovgivning, inden for fiskeri- og søfartserhvervet, både til søs og i land, samt være
orienteret om relevante arbejdsmarkedsforhold i forbindelse med fiskerierhvervet og
fiskeriorganisationernes opbygning. Eleven er endvidere blevet orienteret om betydningen af
et godt samarbejde med særlig vægt på kommunikation og problemløsning

Grundkursets fagemne: Fiskerilære
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for fiskerilære: Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå
indsigt i fiskerisektorens elementer og fiskerilovgivningen samt få indsigt i andre landes
fiskeripolitik, således at eleven opnår fortrolighed med praktisk fiskeri og en viden om
sammenhængen mellem havets ressourcer og den menneskelige indsats

Grundkursets valgemne: Brandbekæmpelse handelsskibe
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for brandbekæmpelse: Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til
forebyggelse og bekæmpelse af brand. Eleven skal opnå forståelse for etablering af
brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og skal kunne udvise ansvarlig
adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endelig skal eleven kunne anvende
transportable brandslukkere, have kendskab til brandslukningsudstyr i skibe samt opnå
forståelse for skibes brandruller

Grundkursets valgemne: Grundlæggende tankskibskursus
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for grundlæggende tankskibskursus: Eleven skal gennem undervisningen opnå de
nødvendige kvalifikationer vedrørende de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er
forbundet med ladningshåndtering om bord i tankskibe, for at kunne medvirke ved udførelse
af opgaver om bord under iagttagelse af sikkerheds- og sundhedsforskrifter for arbejdet
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Grundkursets valgemne: Navigation handelsskibe
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for navigation handelsskibe: Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige
kvalifikationer inden for fagene navigation, søvejsregler, ansvar og vagthold, sømandsskab,
stabilitet, undgåelse af forurening af havmiljøet, styring og manøvrering (praktisk sejlads),
der sætter vedkommende i stand til at indgå som aktivt medlem af brovagten i henhold til
bekendtgørelse om vagthold i skibe, samt kunne navigere og manøvrere mindre
erhvervsfartøjer sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Grundkursets valgemne: Fiskerilære havbrug
 Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af BEK nr. 963 af 26/08/2015 om
Erhvervsfiskeriets grundkursus


Mål for fiskerilære havbrug: Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning
opnå indsigt i havbrugs elementer og lovgivningen inden for området samt få indsigt i
pasning og drift af akvakulturer i havbrug. Eleverne skal have kendskab til miljømæssige
påvirkninger og kende til forebyggelse af sygdomme i opdrætsfisk

De gældende undervisningsplanerne kan fås ved henvendelse til Fiskeriskolen.

Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer:
Eksamen/prøve i de enkelte fagemner:
 Eksamen/prøve kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk eller en blanding heraf
 Ved bedømmelse af elevers præstationer gives karakter efter 12 skalaen eller karakteren
Bestået/Ikke bestået
 Hvor der er et beståkrav ved eksamen, prøve eller standpunktsbedømmelse er kravet
opfyldt når eleven har opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen er Bestået
Fiskeriskolen udsteder kursusbeviset ”Det Blå Bevis”, når eleven har gennemført hele uddannelsen
og alle fagemner er bestået.
Fiskeriskolen udsteder kursusbeviset ”Sea Farm Diploma”, når eleven har gennemført hele
uddannelsen med valgfagene for elever, der har en uddannelsesaftale med en
produktionsvirksomhed, der driver havbrug.
Oversigt over de enkelte fagemners prøvekrav er beskrevet i Fiskeriskolens offentlige kvalitetsmanual
under følgende emne:
 Evaluering af undervisningen, bedømmelse og karaktergivning på grundforløbet.
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Studieaktivitet:
Studieaktivitet:
 Undervisningen placeres normalt mellem kl. 8.00 og 16.00
 Eleven skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum medmindre vedkommende har
fået tildelt merit
 Ændringer der forlænger undervisningstiden varsles i god tid
Som hovedregel skal undervisningen følges, for at kunne blive indstillet til prøve.
Ved uacceptabelt fravær aftales det videre forløb, for at eleven kan indstilles til prøve.
Skolen kan udelukke en elev fra uddannelsen, hvis denne:
 Udebliver fra undervisningen
 Overtræder skolens ordensreglement
 Gør sig skyldig i grov forseelse, uværdig opførsel, eller fysisk eller psykisk skader andre
Studieaktivet er beskrevet i Fiskeriskolens offentlige kvalitetsmanual under følgende emner:
 Studieaktivet og gennemførelse af uddannelsen
 Test af elever for rusmidler
 Advarsler og bortvisning

Merit:
Fiskeriskolen følger de generelle retningslinjer for merit overførsel.
Merit medfører, at eleven bliver fritaget for undervisning samt bedømmelse/prøve i de
undervisningsmål, der gives merit for.
Merit overførsel er beskrevet i Fiskeriskolens offentlige kvalitetsmanual under følgende emner:
 Merit overførsel

Dispensation:
Fiskeriskolen kan i særlige tilfælde dispensere fra de regler i nærværende studieordning, som alene
er fastsat af skolen selv.

Klagemuligheder:
Ønsker en elev at klage over skolen eller en afgørelse truffet af skolen, skal klagen indgives skriftlig.
Indgivelse af klager er beskrevet i Fiskeriskolens offentlige kvalitetsmanual under følgende emner:
 Reklamationer
 Klage over prøver og bedømmelser
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