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København 7. april 2020 

 

Pressemeddelelse:  
 

Georg Stage sammenlægger togter. 

 
Den fortsatte nedlukning af landet medfører at vi med stor beklagelse har måtte se i øjnene, at skoleskibet 

Georg Stage på grund af Covid-19 for første gang siden Verdenskrigene må flytte et togt. 

Covid-19 sætter nogle betingelser som ikke er forenelige med at drive skoleskib. Vi kan ganske enkelt ikke 

levere den kvalitet, som vi mener er forsvarligt. Det er en stor skuffelse, især for de 63 unge, der i skrivende 

stund burde have kurs mod Oslo, men i stedet sidder hjemme og modtager fjernundervisning online.  

 

Eleverne på togt 2020-1 er netop blevet informeret om beslutningen, og har fået mulighed for at 

påmønstre d. 21. juli 2020, hvor togt 2020-2 oprindeligt skulle have begyndt. Hvis der er elever som falder 

fra pga. tidshorisonten, vil de overskydende pladser blive tilbudt ansøgere til togt 2020-2. Vi forventer 

dermed at togtet bliver en sammenlægning af de to oprindelige togter.  

Ansøgere til togt 2020-2 er blevet opfordret til at søge togt i 2021, såfremt de ikke bliver optaget i denne 

omgang. Behandlingen af ansøgerne vil foregå som sædvanligt, hvor skibsledelsen sammensætter holdet.  

 

Togtplan og SU-relaterede spørgsmål er vi nødt til at forholde os til løbende. Vi følger situationen tæt, og 

er i dialog med ministeriet.  

 

Situationen er som for så mange andre organisationer og institutioner ganske uventet, men et Georg Stage 

togt kræver sammenhold, faglige udfordringer og vind i sejlene. Det har i denne omgang krævet svære 

beslutninger, som påvirker mange unge.  

 

For andet år i træk havde Georg Stage ellers fået lov at afholde to togter. Kort efter afslutningen på 

finanslovsforhandlingerne i 2020 lykkedes det for Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-

Jørgensen at finde midler til at vi kunne sejle dobbelttogt i 2020. Det var stiftelsen bag skoleskibet meget 

glade for. Det Blå Danmark mangler arbejdskraft på dækket, og der er masser af unge, som gerne vil have 

uddannelsen, hvis der var plads til dem (der var 320 ansøgninger i år og hvert togt kan tage 63 unge).  

Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi håber at ministeren vil investere i et dobbelttogt på 

skoleskibet, når epidemien er drevet over igen.  
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Dobbelttogt til Georg Stage vil netop være en værdifuld investering efter en krise. Vi kan tage en gruppe 

unge, hvoraf halvdelen ikke har en ungdomsuddannelse og derfor er truet af at falde helt ud af 

arbejdsmarkedet. Disse unge sender vi på togt i 21 uger og giver dem en kompetencegivende uddannelse. 

95% af de unge gennemfører og 99,5% af dem får arbejde efterfølgende – og det i Danmarks største 

eksporterhverv. Det er nærmest definitionen på en effektiv uddannelse. Det håber vi regeringen kan se, når 

den danske økonomi skal kickstartes igen.  

 

For yderligere oplysninger kontakt 

Direktør Asser Amdisen 

2137-4452 / asser.amdisen@georgstage.dk 

 

 


