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Indledning: 
Fiskeriskolen er en del af EUC Nordvest, som udbyder undervisning og andre ydelser inden for 
tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, handelsgymnasium, 
landmandsuddannelsen, fiskeriuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser samt øvrige efter - og 
videreuddannelser. 
 
Fiskeriskolen har udarbejdet denne studieordning for Erhvervsfiskeriets grunduddannelse. 
Studieordningen er gældende for elever, der påbegynder grunduddannelsen med start november 
2018 eller senere. Studieordningen er revideret den 03. marts 2020, af Forstander Claus H. Hansen. 

 
 

Uddannelsens grundlag: 
Studieordningen er udarbejdet på baggrund af nedenstående love og bekendtgørelser der er 
gældende vedr. Erhvervsfiskeriets grunduddannelse: 

 Bekendtgørelse nr. 164 af 27/02/2018 af lov om maritime uddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 1585 af 13/12/2016 om prøver i de maritime uddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime 
uddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 1145 af 29/09/2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om 
sønærings- og kvalifikationsbeviser 

 Bekendtgørelse nr. 963 af 26/08/2015 om erhvervsfiskeriets grundkursus 
 

  

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 kvalificere eleven, så vedkommende kan 
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. 
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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 

 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 
 

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 

 Benytte branchens kvalitetsmærkningsordninger  
 

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 
 

 

Adgangskrav: 
 For at kunne blive optaget på erhvervsfiskeriets grundkursus skal eleven: 

 Være fra 16 til 25 år 

 Have et gyldigt sundhedsbevis 

 Have bestået erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus 

 Have en uddannelsesaftale med Danmarks Fiskeriforening eller med en 
produktionsvirksomhed, der driver havbrug 
(Fiskeriskolen garanterer, at elever får en uddannelsesaftale ved start på 1. skoleforløb) 
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Studievejledning: 
Fiskeriskolen har 2 uddannelseskonsulenter, der forestår vejledningen før og gennem 
uddannelsesforløbet og er med til at sikre, at alle elever oplever succes i uddannelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Sussi Jensen                                 Thorbjørn Strunk 
 
Før uddannelsesforløbet 
Inden start på erhvervsfiskeriets grunduddannelse skal alle elever have bevis for gennemført 
sikkerhedskursus. Herefter til vælges uddannelse. 
Før grunduddannelsen påbegyndes har konsulenterne en samtale med hver enkelt elev for at 
afdække den enkelte elevs: 

 Forudsætninger for at vælge uddannelsen 

 Personlige ressourcer 

 Faglige kompetencer - herunder ordblindhed 

 Andet med relevans for skoleopholdet og det at være ombord på et fiskefartøj 
På baggrund af samtalen kan konsulenten rådgive eleven og afklare de hjælpemidler, der evt. skal til 
for at sikre en succesfuld gennemførelse af uddannelsen.  
Ligeledes kan konsulenten sikre det bedste match mellem elev og praktiksted. 

 
Gennem uddannelsesforløbet 
Gennem uddannelsesforløbet støtter konsulenterne eleven ved at: 

 Der i hver skoleperiode gennemføres min 1 samtale med eleven 

 Hjælpe eleven med at ajourføre dokumentation af krævede kvalifikationer til Blå Bevis 
herunder elevens uddannelsesbog 

 Der i hver praktikperiode gennemføres samtaler/besøg med fiskeskibets skipper vedr. 
elevens udvikling og trivsel 
 

Gennem uddannelsesforløbet følger konsulenterne op på: 

 Fraværsprotokoller og indberetning om fravær fra fartøjer 

 Elever med frafald, i samarbejde med U.U. vejlederne 

 At Fiskeriskolens ”0-tollerence politik” hvad angår narkotika under enhver form bliver 
overholdt 
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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. 1. skoleforløb på 3 uger  
2. Praktikforløb 
3. 2. skoleforløb på 11 uger 
4. Praktikforløb 
5. 3. skoleforløb på 10 uger 
6. Praktikforløb 

 

Den 2 årige Erhvervsfiskeruddannelse 

B
lå

 B
ev

is
 

1. skoleforløb Praktikperiode 2. skoleforløb Praktikperiode 3. skoleforløb Praktikperiode 

3 uger ca. 26 uger 11 uger ca. 27 uger 10 uger ca. 27 uger 

 
1. skoleforløbs fagemner: 

 Fiskeriredskabers opbygning og bødning 

 Forebyggelse af søsyge 

 Kabystjeneste 

 Vedligehold 

 Skibsteknik 

 Praktisk fiskeri 

 Forberedelse til søpraktik 

 Fangstrejse med et fiskefartøj 
 

2. skoleforløbs fagemner: 

 Brandbekæmpelse 

 Bødning og redskabslære 

 Fiskerilære 

 Kabystjeneste 

 Motorlære, afsluttes med prøve 

 Navigation, afsluttes med prøve 
 

3. skoleforløbs fagemner: 

 Arbejdssikkerhed 

 Bødning, redskabslære, afsluttes med prøve 

 Hydraulik 

 Radiolære med engelsk, afsluttes med prøve 

 Reparationssvejsning 

 Social lovgivning 

 Sygdomsbehandleruddannelse – medicinkiste B 

 Søsikkerhed STCW 

 Økonomi 
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Grundforløbets valgfag, hvor du har en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed: 
Nedenstående valgfag erstatter fagemnerne: Brandbekæmpelse (fiskeskibe), Navigation (fiskeskibe), 
Arbejdssikkerhed og Fiskerilære samt de dele i Bødning, redskabslære der omfatter det centrale 
tema i fiskeriredskabers opbygning og håndtering  

 Brandbekæmpelse (handelsskibe) 

 Grundlæggende tankskibskursus 

 Navigation (handelsskibe) 

 Fiskerilære (havbrug) 

 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, bedes du rette henvendelse til 
Fiskeriskolen, da forløbet af uddannelsen sker i et samarbejde med andre maritime skoler. 
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Undervisnings- og samarbejdsformer: 
På Fiskeriskolen forgår undervisningen i hold og afhængig af fagemne, kan holdet deles op eller 
samlæse med et andet hold, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. 
 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem: 

 Teoretiske oplæg 

 Instruktioner 

 Praktiske øvelser 

 Opfølgning og dialog på klassen  
 
Afhængig af fagemnet foregår undervisningen i Fiskeriskolens teorilokaler, på værksteder 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 i en 
kritisk situation. 
 
Kendetegnende for al undervisning på Fiskeriskolen er at der undervises ud fra EUC Nordvest’s fælles 
pædagogiske og didaktiske grundlag. 
 
EUC Nordvest’s kerneværdi er at: 
 

      ”Alle elever oplever – uanset forudsætninger - succes og udbytte af undervisningen” 
 

I den fælles pædagogiske og didaktiske grundlag er beskrevet nedenstående 6 pejlemærker, som er 
de fokusområder skolen vil sigte efter pædagogisk, og som skal være vejen til at realisere, at alle 
elever oplever størst mulig succes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                    Link til pædagogiske ramme for erhvervsuddannelserne 

  

http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf
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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 i dialog med fiskeriforeningerne. 
 
Fiskeriskolen samarbejder med følgende organisationer vedr. uddannelsen: 

 Danmarks Fiskeriforening PO 

 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 Maritim Center for sundhed  

 3F 

 Virksomheder med relation til fiskerierhvervet 
 

 
Undervisningsplaner: 

Undervisningsplaner generelt: 
Undervisningen planlægges og tilrettelægges efter nedenstående princip. 
 

Dokument  Beskrivelse 

Uddannelsesbekendtgørelse  Udarbejdes af Uddannelses- og forskningsministeriet og er 
offentlig tilgængelig på www.retsinformation.dk 

Studieordning  Udarbejdes af Fiskeriskolens ledelse og undervisere, og er 
det overordnede dokument for beskrivelse af Fiskeriskolens 
måde at gennemføre uddannelsen på. 

Undervisningsplaner  Udarbejdes af undervisere og ledelse for hvert fagemne, og 
er en detaljeret beskrivelse af fagemnets indhold og form, 
der skal sikre fagemnets læringsmål opfyldt. 

 
De enkelte undervisningsplaner kan fås ved henvendelse til Fiskeriskolen. Nedenstående er en kort 
omtale af hvert fagemne. 
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1. skoleforløb - introforløbet 

Mål for introforløbet:  

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

 
Varighed af introforløbet:  

 3 uger hvoraf ca. 1 uge er fangstrejse med et fiskefartøj 
 
Indhold:  

 Fiskeriredskabers opbygning og bødning 

 Forebyggelse af søsyge 

 Kabystjeneste 

 Vedligehold 

 Skibsteknik 

 Praktisk fiskeri 

 Forberedelse til søpraktik 

 Fangstrejse med et fiskefartøj 
 
Ovenstående emner bliver gennemgået dels på skoleopholdet og dels på fangstrejsen 

 

     
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af: 
o At eleven har været til stede og deltaget aktivt i undervisningen  
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Fagemnet Arbejdssikkerhed 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 5 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Relevante regler og forebyggende sikkerhedsarbejde 

 Lukkede rum 

 Faremomenter 

 Tekniske færdigheder 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af: 
o Projektopgave fra Fiskeriets arbejdsmiljøtjeneste 
o Der gives karakter efter 7 trins skalaen 
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Fagemnet Brandbekæmpelse 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 3,5 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Brande og slukningsmidler  

 Forebyggelse af brand og brandslukning i skibe  

 Forholdsregler, brandsikring og brandruller  

 Håndtering og vedligeholdelse af slukningsmidler 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Aktiv deltagelse i undervisningen  
o Gennemførelsen af skriftlig prøve  
o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Bødning og redskabslære 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 15 dage af 7,4 timer 
 

Indhold:  

 Værkstedet – introduktion og sikkerhed  

 Fiskeredskaber  

 Bødning - Grundlæggende vodbinderarbejder  

 Splejsning - Grundlæggende vodbinderarbejder  

 Tov, Wire og Taifun - Grundlæggende vodbinderarbejder  

 Knytning af net  

 Brudstyrketabeller  

 Laste- og lossegrej  

 Lovgivning  

 Ekskursion 
 

Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren og censor bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Hver elev får udleveret materiale og 4 timers forberedelse  
o Herefter fremvises arbejdet til bedømmelse 
o Der gives karakter efter 7 trins skalaen. 
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Fagemnet Fiskerilære 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 15 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Havbiologi  

 Regler – fiskerilovgivning og biologisk rådgivning 

 Fiskeriredskaber 

 Håndtering af fisk 

 Branchens mærkningsordninger 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Gennemførelse af de stillede opgaver 
o Der gives karakter efter 7 trins skalaen 
o Før godkendelse til brugen af kvalitetsmærkningsordningen ”Naturskånsomt fanget”, 

skal eleven bestå en prøve, der bedømmes med bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Kabystjeneste 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 5 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Kostens sundhed og sammensætning  

 Almen fødevarehygiejne  

 Proviant og proviantering 

 Praktisk kabystjeneste og kabysværktøj  

 Skadedyrsbekæmpelse  

 Borddækning og servering  

 Kabyssikkerhed 
 

Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Tilrettet prøve i almen fødevarehygiejne 
o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Motorlære 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 10 dage af 7,4 timer 
 

Indhold:  

 Maskinrum 

 Dieselmotoren 

 Elektriske installationer  

 Brændstofsystemer 

 Motoreftersyn  

 Brand, brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer  

 Havmiljøet  

 Motorens drift 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren og censor udpeget af søfartsstyrelsen bedømmer den enkelte elev på 
baggrund af:  
o Teoretisk prøve i motorpasning 
o Praktisk prøve i motorpasning 
o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Hydraulik 

Mål for fagemnet:  

 Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå de nødvendige 
kvalifikationer vedrørende et fiskefartøjs hydrauliske anlæg, så vedkommende bliver i stand 
til at assistere ved udførelse af eftersyn og reparation af hydrauliske anlæg om bord på et 
fiskefartøj. Naturlære skal indgå som en integreret del af undervisningen 

 
Varighed af fagemnet:  

 5 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Hydraulikanlægs virkemåde  

 Hydraulikkomponenter 

 Daglig tilsyn af hydraulikanlæg 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Teoretisk prøve i hydraulik 
o Praktisk prøve i hydraulik 
o Der gives karakter efter 7 trins skalaen 
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Fagemnet Navigation 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 15 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Søvejsregler  

 Navigation  

 Brand  

 Fiskeskibes stabilitet  

 Søsikkerhed  

 Beskyttelse af havmiljøet  

 Fiskeskibes maskineri 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren og censor bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Skriftlig søkorts opgave af 3 timers varighed 
o Mundtlig prøve i 20 minutter 
o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Radiolære med engelsk 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 10 dage af 7,4 timer 
 

Indhold:  

 Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS  

 GMDSS systemet  

 Radio-logbog  

 Havområder  

 Elementære radioprincipper og administrative principper  

 VHF DSC  

 MF/HF DSC  

 Nød, il og sikkerhedskommunikation  

 NAVTEX  

 COSPAS/SARSAT  EPIRB  

 Sart  

 Bærbar VHF  

 Inmarsat 
 

Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren og censor bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Teoretisk / praktiks prøve, der tager udgangspunkt i stikprøvespørgsmål dækkende hele 

fagemnets pensum 
o Der gives karakteren bestået/ikke bestået 
o Ved bestået erhverves LRC certifkat 
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Fagemnet Reparationssvejsning 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 10 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Risici og værnemidler  

 Håndværktøj  

 Gassvejseudstyr  

 Elektrode- og CO2 svejseanlæg 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren og censor bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Prøve består i fremstilling af emne, der kræver forskellige svejsestillinger og elektroder 
o Der gives karakter efter 7 trins skalaen 
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Fagemnet Social lovgivning 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 2 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Relevante regler 

 Social forvaltning 

 Interesseorganisationer 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Aktiv deltagelse i undervisningen  
o Gennemførelsen af skriftlig prøve 

o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Sygdomsbehandleruddannelsen 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 5 dage af 7,4 timer 
 
Indhold:  

 Lægebog for søfarende, Radio Medical Optegnelse   

 Lovgrundlaget  

 Medicinkiste B og medicinhåndtering  

 Anatomi, fysiologi og sygdomslære  

 Mobil genoplivningsudstyr  

 Injektionsteknik, venekanyle og drop  

 Omsorg, pleje og overvågning  

 Førstehjælps- og præhospitale behandlinger  

 Grundlæggende hygiejne  

 Radio Medical Optegnelse, egne kompetencer  
 Psykisk sygdom, tvang/nødværge og dødsfald 

 
 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Aktiv deltagelse i undervisningen  
o Selvstændig afsluttende praktiske øvelser i sygdomsbehandling indgår i bedømmelsen 

o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Søsikkerhed 

Mål for fagemnet:  

 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 -flåde 

 
Varighed af fagemnet:  

 3 dage af 7,4 timers varighed 
 
Indhold:  

 Redningsmidler- og udstyr 

 Sikkerhedsruller 

 Nødsignalmateriel 

 Søredning og evakuering 

 Generelle færdigheder 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Aktiv deltagelse i undervisningen  
o Karakteren er bestået/ikke bestået 
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Fagemnet Økonomi 

Mål for fagemnet:  

 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 

 
Varighed af fagemnet:  

 3 dage af ,4 timer 
 
Indhold:  

 Regnskaber 

 Afregning 

 Lån 

 
Bedømmelse/prøve:  

 Underviseren bedømmer den enkelte elev på baggrund af:  
o Aktiv deltagelse i undervisningen  
o Gennemførelse af skriftlig prøve 

o Der gives karakter efter 7 trins skalaen 
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Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer: 
Under de enkelte fagemner er beskrevet hvilke beståelseskriterier, der er. 
 
Bedømmelse/prøve i de enkelte fagemner: 

 En prøve kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk eller en blanding heraf 

 Ved bedømmelse af elevers præstationer gives karakter efter 7 trins skalaen eller karakteren 
Bestået/Ikke bestået 

  Hvor der er et bestå-krav vedr. et fagemne, er kravet opfyldt når eleven har opnået mindst 
karakteren 02 eller bedømmelsen er Bestået  

 
Beskrivelse af 7 trins skalaen: 
12  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 

opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler  

10  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse 
af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

7  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med 
en del mangler 

4  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse 
af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

2  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

00  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål.  

-3  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 
 

Prøveformer 

 Samtlige prøver i uddannelsen er individuelle prøver 

 Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler tilladt herunder brug af egne notater 
 
Som hovedregel skal undervisningen i de enkelte fagemner følges, for at kunne blive indstillet til 
prøve/opnå karakteren ”Bestået” 
 
Hvor en elev har haft for stort et fravær, indstilles eleven ikke til prøve. Hvor fagemnet ikke afsluttes 
med en prøve, bliver karakteren ”gennemført men ikke bestået”.  
Eleven kan efterfølgende vælge at følge undervisningen i fagemnet på et senere forløb. 
 
Blå Bevis 
Fiskeriskolen udsteder kursusbeviset ”Det Blå Bevis”, når eleven har gennemført hele uddannelsen. 
 
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. 
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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 i de enkelte fagemner følges. 
Ved uacceptabelt fravær aftales det videre forløb, for at eleven kan gennemføre uddannelsen. 
 
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: 

Elever, som har kompetencer svarende til et eller flere af uddannelsens fagemner, kan opnå merit 
herfor. Det medfører, at eleven bliver fritaget for undervisning samt bedømmelse/prøve i de 
fagemner, der gives merit for. 
 
Fiskeriskolen har følgende kriterier for merit: 

 Fiskeriskolen kan kun give merit med baggrund i danske uddannelser 

 Elever/kursister kan opnå merit efter ansøgning, hvor det godtgøres, at de krævede 
kvalifikationer er dokumenteret på baggrund af en anerkendt uddannelse. For at få merit skal 
ansøgeren dokumentere, at vedkommende har »bestået« på samme eller højere niveau end 
den uddannelse eller dele af den uddannelse, der søges merit til.  

 Kvalifikationer, som er opnået ved for eksempel erhvervserfaring, kan kun opnå 
meritgodkendelse gennem realkompetencevurdering, herunder evt. aflæggelse af prøve eller 
eksamen. 

 Merit på kurset ”Grundlæggende søsikkerhed” kan ikke gives i henhold til søfartsstyrelsens 
vejledning. 

 
Ansøgning om merit skal ske senest 1. mdr. før man påbegynder det fagemne, som man søger merit 
for. Ansøgning om merit sendes til/afleveres til Fiskeriskolens konsulenter. 
 

 
Dispensation: 

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

  

http://eucnordvest.dk/media/186595/fs100101-offentlig-q-manual-rev-2018-01.pdf
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Klagemuligheder: 
Ønsker en elev at klage over skolen eller en afgørelse truffet af skolen, skal klagen indgives skriftlig til 
Fiskeriskolens forstander. 
 
Klage over afgørelse truffet af Fiskeriskolen skal indgives senest 2 uger efter den dag, hvor afgørelsen 
er meddelt klageren. 
 
 
Klager over prøve/bedømmelse 
Klager over prøve/bedømmelse kan kun indgives, hvis den vedrører: 

 Prøve- eller bedømmelsesgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål eller opgaver i forhold 
til undervisningen 

 Prøve- eller bedømmelsesforløbet 

 Bedømmelsen 
 
Klager over prøve/bedømmelse skal indgives skriftlig til Fiskeriskolens ledelse senest 1 uge efter 
prøvens afholdelse / bedømmelsens offentliggørelse. 
 
Senest 2 uger herefter vil klageren modtage en afgørelse fra Fiskeriskolens ledelse. 
 
Klageren kan efterfølgende indbringe Fiskeriskolens afgørelse for Søfartsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


