NAVIGATØRUDDANNELSEN
Ansøgning om optagelse på Skagen Skipperskole
Skagen Skipperskole
Kuttervej 13
9990 Skagen
Telefon 98 44 33 44
www.skipperskolen.dk
post@skipperskolen.dk

Ansøgerens fulde navn:
CPR-nr.:
Hjemmeadresse:
Postnr./by:
Tlf.nr./mobilnr.:
E-mail:

For at blive optaget på skole i navigatøruddannelsen skal man opfylde de fartstidskrav, der er stillet for den
pågældende uddannelse. Fartstiden skal dokumenteres ved søfartsbog eller anden behørig dokumentation.
Optagelse er betinget af, at man kan dokumentere opfyldelse af fartstidskravet den dag, man møder på
skolen.
For optagelse på fiskeskipper af 1. grad, sætteskipper- samt skibsføreruddannelsen kræves yderligere, at man
har aflagt folkeskolens udvidede afgangsprøver (FS10) i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi eller
har tilsvarende eller højere skoleuddannelse. Optagelse er betinget af, at man med originale beviser kan
dokumentere opfyldelse af kravet om skoleuddannelse, senest når man møder på skolen. Såfremt dette
ikke er opfyldt, skal man læse hvad der svarer til maritim forberedelse. Dette kan gøres samtidig med
fiskeskipper af 1. grad/sætteskipper.
Bagsiden af dette ansøgningsskema skal udfyldes med oplysninger om skoleuddannelse m.m. på ansøgningstidspunktet. Der foretages normalt ikke kontrol af de anførte oplysninger, før man møder op på skolen
medbringende dokumentationer. Indtil skolen har gennemført kontrol, er det ansøgerens eget ansvar at
sikre sig, at kravene opfyldes.
Det forlanges ikke, at man opfylder kravene på det tidspunkt, hvor ansøgningsskemaet indsendes. Fartstid og
beståede prøver, helt frem til man møder på skolen, vil blive medregnet.
På hvilken uddannelse søges optagelse?


Fiskeskipper af 3. grad



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Kystskipper



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Fiskeskipper af 1. grad



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Sætteskipper



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Skibsfører (4. og 5. semester)



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Styrmand



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Omskoling/tillægsudd. til kyst.



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______



Omskoling/tillægsudd. til sæt.



Opstart: Januar 20______



Opstart: August 20______

Såfremt du tidligere har været optaget på en navigatøruddannelse anføres dette:
Navn på uddannelsesinstituion:

Uddannelsesnavn

Uddannelsesperiode:

VEND

Nedenfor anføres oplysninger om tidligere bestået skoleuddannelse: (kopi af eksamensbevis skal medsendes)
 10. klasse (FS10)

Bestået år:

 Studentereksamen (STX)

Bestået år:

 Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Bestået år:

 Højere forberedelseseksamen (HF)

Bestået år:

 Højere Handelseksamen (HHX)

Bestået år:

 Evt. anden uddannelse eller enkeltfag:

Bestået år:

 Evt. erhvervsuddannelse:

Bestået år:

Oplysninger om evt. tidligere søfartsuddannelse:
 Skibsassistentuddannelse (grund)

Sted:

År:

 Skibsassistentuddannelse (afsluttende)

Sted:

År:

 Erhvervsfiskeruddannelsen (Blå Bevis)

Bevis udstedt eller udstedes den:

 Evt. anden uddannelse:

År:

 Evt. erhvervsuddannelse:

År:

Følgende dokumentation (medsendes i kopiform) for optagelse på uddannelsen til fiskeskipper af 3. eller 1. grad samt
styrmandsuddannelsen for voksne erhvervsfiskere :

Sejltidsdokumentation:

 Søfartsbog

 Fartstidserklæring(er)

 Grundlæggende søsikkerhed

 Evt. gyldigt sønæringsbevis

 Det ”Blå Bevis”
 Evt. eksamensbevis for tidligere
gennemført maritim uddannelse

 Gyldigt sundhedsbevis

Følgende dokumentation (medsendes i kopiform) for optagelse på uddannelsen til kyst-, sætteskipper- eller
styrmand (handel):

Sejltidsdokumentation:

 Søfartsbog

 Fartstidserklæring(er)

 Søfartsskolebevis inkl. søsikkerhed

 Gyldigt vagtholdsbevis

 Evt. gyldigt sønæringsbevis

 Udfyldt uddannelsesbog

 Projektarbejder til uddannelsesbog

 Gyldigt sundhedsbevis

 Evt. eksamensbevis for tidligere gennemført maritim uddannelse

Følgende dokumentation (medsendes i kopiform) for optagelse på uddannelsen til skibsfører (4. og 5. semester):
 Sønæringsbevis (minimum styrmand
af 3. grad i handelsflåden)

 Bevis for sætteskipper- eller
juniorofficerseksamen

 Bevis for 10. klasse
eller tilsvarende niveau

 Gyldigt sundhedsbevis

Såfremt ansøger er i besiddelse af følgende beviser/certifikater bedes disse også medsendt i kopiform (meritvurdering):
 Grundlæggende brand inkl. røgdykning

 Brandleder

 Duelighedsbevis i motorpasning

 Radiooperatørcertifikat i GMDSS

 Medicinkiste B eller A

 §16 Arbejdsmiljøkursus

 Tankskibskendskab

 Ship Security Officer

 RADAR, ARPA eller ECDIS

Her kan eventuelt anføres supplerende oplysninger til ansøgning om optagelse:

______________________ den __________ 20_____
Sted

dag/måned

år

____________________________
Ansøgers underskrift

