- a mile ahead...

Ny maritim uddannelsesklynge i det Sydfynske
Samarbejde er godt, men tæt samarbejde er endnu bedre. Det er tanken bag den nye
samarbejdsaftale, der er indgået mellem de sydfynske maritime
uddannelsesinstitutioner og Skoleskibet Georg Stage. Ud over Skoleskibet Georg
Stage, som er hjemmehørende i København, deltager SIMAC, Svendborg Søfartsskole,
Nyborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole i samarbejdet.
Onsdag d. 7. marts var en række maritime uddannelsesinstitutioner fra det sydfynske og københavnske
område til møde med Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind for sammen at præsentere de nye
tiltag, der iværksættes i den maritime uddannelsesklynge på Sydfyn.
Det overordnede mål med samarbejdet er at sikre kvalitet og sammenhæng i uddannelserne fra den
maritime grunduddannelse til officersuddannelserne på SIMAC og Marstal Navigationsskole. Dette til gavn for
de studerende, men i lige så høj grad til gavn for erhvervene i Det Maritime Danmark i bredeste forstand.
Det er ikke kun kvalitet i uddannelserne, der er målet for den nye maritime uddannelsesklynge på Sydfyn.
Det er ligeså vigtigt, at klyngen udvikler nye uddannelser, således at sammenhængskraften styrkes. Derfor
er der allerede ansøgt om lov til at udbyde en række nye uddannelser, som for nuværende ikke eksisterer i
klyngen. Det drejer sig om befaren skibsassistent, som skal afvikles på Svendborg Søfartsskole. Samtidigt
har Nyborg Søfartsskole ansøgt om at blive godkendt til statstilskud - i lighed med klyngens øvrige
institutioner. Skoleskibet Georg Stage har en ansøgning liggende i ministeriet, som vil skabe rum til to årlige
togter, mens Marstal Navigationsskole afventer svar fra ministeriet på en ansøgning om en særlig
færgeuddannelse.
Det sydfynske samarbejde er derfor et samarbejde mellem institutioner, hvor udvikling og kvalitet går hånd i
hånd – og som er i bevægelse.
Klyngesamarbejdet skal understøtte det fokus, der i øjeblikket er på rekruttering til det maritime erhverv,
som ikke har tilstrækkeligt med ansøgere til uddannelserne og samtidigt mærker et stigende behov for
arbejdskraft. Derfor er det også en fælles opgave at sikre rekrutteringen til erhvervet - en opgave som løses
bedst ved at stå sammen og tænke sammen, som det udtrykkes af rektorer, forstandere og direktører i det
nye samarbejde.
For mere information, kontakt:
SIMAC: Direktør Jesper Bernhardt, tlf. 72215510 eller mail: jeb@simac.dk
Svendborg Søfartsskole: Forstander Jens Frederiksen, tlf. 29249184 eller mail forstander@svesoef.dk
Skoleskibet Georg Stage: Direktør Asser Amdisen, tlf. 2137-4552 eller mail: asser.amdisen@georgstage.dk
Nyborg Søfartsskole: Forstander Else Jeppesen, tlf. 26127704 eller else@seaman.dk
Marstal Navigationsskole: Rektor Jeppe Carstensen, tlf. 2342-1075 eller mail: jc@marnav.dk

