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1.0 Formål. 

Formålet med audit var at vurdere, om Fiskeriskolen afvikler uddannelsen i 

overensstemmelse med: 

 

a) formål og mål samt øvrige bestemmelser fastsat for den pågældende uddannelse, 

b) Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser, og 

c) øvrige bestemmelser fastsat for maritim uddannelse, herunder bestemmelser for 

bedømmelse og evaluering. 

             

2.0 Planlægning og forberedelse. 

Der var mellem Fiskeriskolen og Styrelsen for Videregående Uddannelser aftalt audit den 

13. juni 2014. 

 

2.1         Auditor 

Palle Vedby Jensen 

 

3.0 Udførelse 

 

3.1 Auditprogrammet 

Auditprogrammet blev bekræftet på det indledende møde og gennemført med ændringer, 

som blev aftalt på det indledende møde. 

 

3.2 Udestående fra sidste audit 

Udestående anbefalinger og korrigerende handlinger fra audit i 2012. (Korrigerende 

handlinger er anført med kursivskrift). 

1. Skolen skal sikre, at alle elever og lærere, der kommer i kontakt med skolens MOB-

båd, kender skolens sikkerhedsprocedure for udsætning og indtagning af MOB-båden 

på havnen. 

(Der er opsat instruktioner og elever/kursister informeres mundtligt). 

2. Skolen skal sikre, at alle elever og lærere, der arbejder med skolens kran på havnen, 

kender skolens sikkerhedsprocedure for arbejde med kran. 

(Der er opsat instruktioner og elever/kursister informeres mundtligt). 

3. Skolen bør udbrede kendskabet til kvalitetssystemet blandt eleverne. 



(De interviewede kursister oplyste, at de var bekendt med systemet, men de havde dog 

ikke brugt det). 

4. Skolen bør lade eleverne få adgang til de dele af kvalitetssystemet, der angår dem. 

(Relevante dele af kvalitetssystemet er lagt ud på skolens hjemmeside). 

5. Skolen skal hurtigst muligt opsætte udarbejdede sikkerhedsprocedurer i værkstedet. 

(Der er opsat instruktioner og elever/kursister informeres mundtligt). 

 

4.1         Krav om kvalitetsstyring 

 Fiskeriskolens kvalitetssystem lever op til STCW konventionens reglement I/8 samt 

sektion A-I/8: ”Quality Standard” samt Søfartsstyrelsens gældende standard for 

kvalitetsstyring af de maritime uddannelser. 

 

4.2         Kvalitetsmålsætning og – politik 

 Fiskeriskolen har ikke ændret kvalitetsmålsætning og – politik siden Styrelsen for 

Videregående Uddannelsers sidste audit i 2012. 

 

4.3        Ansvar og organisation på uddannelsesinstitutionen 

 Der er ikke gennemført organisationsændringer på skolen siden sidste audit i 2012. 

 

4.4        Evaluering 

 Ledelsens evaluering er udarbejdet på baggrund af materiale fra 2012. (Se 

anbefaling nr. 2). 

 Auditor har ingen bemærkninger til ledelsens evaluering. 

 På kursus for erfarne fiskere gennemføres en løbende evaluering. 

 

4.5        Kvalitetssystemet 

  Fiskeriskolens kvalitetssystem er ajourført og er tilgængeligt elektronisk. 

 

4.6        Dokument- og datastyring 

• Undervisningsplaner for kursus for erfarne erhvervsfiskere og kursus for førere af 

fiskeskibe med en længde under 9 meter henviser til gældende bekendtgørelser. Der 

er ingen bemærkninger til dette kursus. 

 

4.7        Processtyring 

 Fiskeriskolen mangler kun at anføre ECTS-point i undervisningsplanerne samt 

beskrive samarbejdet med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner før kravene til 

en studieordning er opfyldt. (Se anbefaling nr. 1). 

 Fiskeriskolen har taget en ny brandplads i brug i 2013. 

 Skolen oplyser, at der ikke er søgning til kursus for førere af fiskeskibe med en 

længde under 9 meter. 

 På kursus for erfarne erhvervsfiskere udleveres et kompendium og kursisterne 

benytter Søfartsstyrelsens hjemmeside, Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside og 

Søulykkesrapporter fra den Maritime Havarikommission i undervisningen. 

 I faget motorlære er der tilknyttet en godkendt ekstern censor. Kursisterne får 

udstedt et duelighedsbevis i motorpasning efter bestået prøve.  

 Alle kursister på kurset i motorpasning har bestået med 0-fejl. 

 Skibet Athene bliver brugt i forbindelse med den praktiske undervisning. 

 Skolen har fået foræret en dieselmotor med gear og propeller af en lokal 

fiskeskipper. Udstyret skal anvendes i forbindelse med en udvidelse af værkstedet, 

som udbygges med en maskinrumssimulator. 



 I faget hydraulik har skolen fået opbygget 2 hydrauliktavler for at styrke den 

praktiske undervisning i faget. 

 Skolen har fået tilsagn om midler fra Undervisningsministeriet, således at 

erhvervsfiskeruddannelsen kan udvides med et 3 ugers introforløb. Der skal indgås 

aftaler med interesserede fiskeskippere, således at der kan sikres praktikpladser til 

fiskerieleverne. 

 Underviseren i motorlære har udarbejdet eget kompendium, da bogen Motorlære-

skibssystemer og el-teknik ikke er velegnet. 

 Fiskeriskolen har igangsat et projekt vedrørende revision af fagbøger til fiskeriets 

uddannelser.  

 Fagbøgerne bliver tilgængelige via iPads, som udleveres til eleverne. 

 

4.8        Interne kvalitetsaudits 

 Skolen har gennemført 3 interne audits det sidste år. 

 Audits har omhandlet administration, konsulenter, undervisning og øvelsesskibets 

SMS. 

 Kvalitetskoordinatoren har udarbejdet auditplan for resten af 2014. 

 

4.9        Rapportering og styring af afvigelser eller forslag til forbedring 

 Der er ingen bemærkninger til området. 

 

4.10      Korrigerende og forebyggende handlinger 

 Der er ingen bemærkninger til området. 

 

4.11      Styring af registreringer og certificering 

 Bevis, cert. no. 2002-27-4 dateret 15. juni 2012 for godkendelse af maritime 

uddannelser beskriver de maritime uddannelser og kurser, som skolen udbyder. 

 

4.12      Eksterne kvalitetsaudits 

 Eksterne kvalitetsaudits gennemføres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og 

Søfartsstyrelsen. 

 

4.13      Uddannelse og træning af personale 

 Underviseren i brandbekæmpelse har gennemgået STCW-kurser i røgdykning og 

kursus til brandleder.  

 En underviser har været på § 26 kursus, ”Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning 

og termisk skæring”. 

 En underviser har været på førstehjælp-instruktørkursus på Fanø med henblik på, at 

kunne undervise på medicinkiste C-niveau. 

 Skolen er i gang med et fælles kompetenceudviklingsforløb som løber fra 2013 til 

2015 med det formål, at gøre undervisningen praksisnær og præget af 

fiskerierhvervet og anvende anerkendende pædagogik samt inddrage elever og 

kursister. 

 Skolens underviser i hygiejne er uddannet skibskok. 

 

4.14      Sikkerhed og arbejdsmiljø 

 Kursisterne oplyser at de modtager mundlig information vedrørende sikkerhed inden 

de går i værkstedet. 

 Søsikkerhedskurser afholdes i havnen med 2 instruktører samt en sikkerhedsmand i 

en MOB-båd. 



 Procedurer for sikkerhed i forbindelse med kurser på havnen er beskrevet i Athenes 

SMS. 

 Skolen benytter skiltning og risikovurderinger fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.  

 Underviseren i værkstedet oplyser, at der ikke bliver svejset i rustfrit stål. 

 Værkstedet er godkendt af Arbejdstilsynet. 

 I faget brandbekæmpelse er der altid 2 undervisere, når der er åben ild, og der er 

udarbejdet en sikkerhedsprocedure. 

 

Afvigelsesrapporter og anbefalinger 

Der blev ikke noteret afvigelser under audit, men der blev givet 2 anbefalinger: 

 

1. Det blev aftalt, at Fiskeriskolen anfører ECTS-point i undervisningsplanerne samt 

beskriver samarbejdet med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner for at 

færdiggøre studieordningen. 

2. Ledelsens evaluering skal baseres på data fra det foregående år. 

 

 

Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere information.  

 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 4. juli 2014. 

  

 

 

Palle Vedby Jensen 


