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Af Asser Amdisen

I 2019, 2020 og 2021 valgte de danske politikere at
bevilge penge til, at skoleskibet Georg Stage kan sejle
to togter. Dermed har en af landets mest moderne og
mest effektive uddannelser fået lov til at uddanne 126
unge mennesker til Det Blå Danmark, hvor der er
svært brug for dem.

Desværre er bevillingen for 2021 igen kun en etårig
ekstraordinær bevilling og dette skrift er en
opsamling af argumenterne for, at få gjort bevillingen
permanent fra 2022 eller det mindste sikre bevilling-
en i en årrække. Et togt årligt, som Georg Stage har
sejlet siden 1882, koster kr. 9,4 mio. årligt. Det andet
togt koster kun kr. 8 mio. årligt. 

Georg Stage er verdens ældste sejlende civile
søfartsskole og forbilledet for alle de sejlende
maritime skoler, som igennem årene er blev lavet
rundt omkring i verden. I dag er det en af kun to
skoler på globalt plan, som giver unge en
kompetencegivende maritim uddannelse om bord på
et sejlskib. Uddannelsen er SU-berettiget og under
tilsyn af Ministeriet for Uddannelse og Forskning.

Det væsentligste argument for at sikre bevillingen er,
at uddannelse om bord på skibet faktisk virker. Ifølge
ministeriets tal er kun 0,05 % af forhenværende
elever arbejdsløse.

Denne andel er den mindste blandt de maritime
uddannelser. Effektiviteten er især bemærkelses-
værdig, fordi Georg Stage optager over 50 % elever,
som ikke har en ungdomsuddannelse i forvejen og da
vi først optager dem, når de er omkring 18 år gamle,
så er det elever, som er truede af, at falde uden for
både uddannelsessystemet og uden for arbejds-
markedet som helhed.

Når vi har så gode resultater, så skyldes det i meget
høj grad at skibet er noget grundlæggende
anderledes end resten af uddannelsessystemet.
Kernen i Georg Stages pædagogik er skibet som en
levende og reel organisme. Eleverne motiveres ikke
af, hvad der kan ske engang i fremtiden, eller hvad
potentialerne er om 3 år. 



De motiveres af den virkelighed, som de oplever lige
nu. Når man skal lære at svejse handler det ikke om
senere jobmuligheder, men at det er nødvendigt for
at lave konkrete arbejdsopgaver. Sagt på en anden
måde, så er det praksis der styrer pædagogikken og
ikke pædagogiske behov, der definerer virkeligheden.

Den form for undervisning kan ikke bruges til alle
unge, men der er en meget, meget stor del af de
danske unge i dag, som ikke kan finde sig til rette i det
normale skolessystem, men som passer perfekt til
vores praksisstyrede virkelighed. Når det i 2019 blev
konstateret, at 45.000 unge mellem 15 og 24 år var
faldet uden for både arbejdsmarkedet og ud-
dannelsessystemet, så er det den type unge, som vi
virkelig kan gøre en forskel for. Hvis vi får lov.

Vi sætter en ære i at være en rummelig uddannelses-
institution forstået på den måde, at vi optager elever
med vidt forskellig uddannelsesbaggrund, social
baggrund og  forudsætninger. Vi optager som den
eneste maritime uddannelse i hele verden 50 %
kvinder og forsøger på den måde at understøtte den
danske rederibranches arbejde for at få tiltrukket
flere talenter til branchen - og ikke bare mandlige
talenter. Da skibet bevæger sig rundt i verden, så er vi
også hele Danmarks skoleskib. Vores elever kommer
fra hele landet fordelt nogenlunde som befolkningen
er. Søfolk er mobile, da deres arbejdsplads i sagens
natur altid er i bevægelse - og det er vores elever
også.

Georg Stage er et billigt skoleskib.
I 2019 fik vi et statstilskud på Kr. 137.302 for hver elev.
Til sammenligning fik Danmark 159.524, hvis man
medregner deres HF-Søfart elever i deres elevtal. Når
det kan gøres så billigt, så skyldes det, at vi får store
private tilskud og at mange år med en lille økonomi
har gjort sparsommelighed til en vane.

Det er lidt dyrere, at undervise til søs end i land, men
til gengæld trækker skoleskibene langt flere elever ind
i branchen, bidrager til rekrutteringen til hele Det Blå
Danmark, og leverer mange flere timers under-
visning, samt en lang række kurser, som eleverne i
land skal tage ved siden af uddannelsen.

Sammenlignet med andre uddannelser er Georg
Stage ikke en billig måde, at uddanne unge på, men
tænker man på, at Georg Stage har 50 % unge om
bord, som ellers er truet af at falde helt ud af
systemet, hvilket koster samfundet millioner, så er
prisen faktisk meget lav.

Det koster staten kr. 17,4 mio. årligt at have Georg
Stage til at uddanne unge mennesker. For det beløb
får det blå Danmark 126 unge mennesker, som
kommer i arbejde. 126 unge får en chance på et
arbejdsmarked, som kun halvdelen ellers kunne
forvente at komme let til. Mindst 15-30 unge anslår
vi årligt bliver hevet fra passivitet til at blive
virksomme borgere.

Borgerne i Danmark får mulighed for at se et
skoleskib, da vi årligt mindst besøger seks danske
havne, hvor der er åbent skib ( ca. 15.000 årlige be-
søgende) og aktiviteter i rekrutteringsøjemed på
kajen.

Vigtigst for en maritim uddannelse er naturligvis, at
det erhverv vi arbejder for, har brug for de unge
mennesker.
Rederierne har brug for langt flere unge end vi kan
uddanne, hvilket ses af erklæringer fra både Danske
Rederier, fra de maritime fagforbund og fra rederiet
Esvagt, som er den største aftager af ubefarne
skibsassistenter i Danmark.

Det virker på den baggrund ikke hensigtsmæssigt,
at netop vores uddannelse, som stort set den
eneste tilbageværende i det danske uddannelses-
system skal pålægges kvoter og have begrænset
optag.

Vi håber derfor, at regering og Folketing inden
vedtagelsen af næste finanslov finder mulighed for,
at vi kan få gjort dobbelttogtet permanent, så både
medarbejdere og de erhverv vi leverer til, kan blive
betrygget i, at de bliver taget alvorligt af vores
politikere.
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DEN KORTE VERSION
HVORFOR SKAL GEORG STAGE BEHOLDE SINE TO TOGTER

Fordi rederierne mangler ubefarne skibsassistenter. Rederiet
ESVAGT har allerede meldt ud, at de nu er nødt til at ansætte polske
skibsassistenter, fordi der ikke uddannes nok danske søfolk. 

 
Fordi det kun er skoleskibene, som har nok ansøgere. Uddannelsen
findes også i land, men den har færre ansøgere end pladser.

 
Fordi Georg Stage har kapaciteten og hvis ikke vi sejler to togter, så
kommer skibet til at ligge uden formål et halvt år hvert år.

 
Fordi ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd giver det kr. 2,2 mio. i
samfundskassen, hver gang en ung flyttes fra passiv forsørgelse og
til et aktivt arbejdsliv.

 
Fordi blandt Georg Stages tidligere elever er kun 0,5 % arbejdsløse,
hvilket ikke retfærdiggør dimensionering.

 
Fordi Georg Stage med dobbelttogtet er til stede i danske havne og
dermed skaber opmærksomhed om alle Det Blå Danmarks
uddannelser.

 
Fordi selvom det er billigere at uddanne i land, så er uddannelse på
et skoleskib noget andet. På land får eleverne 20 ugers god
fuldtidsundervisning 37 timer om ugen. På skoleskibe får man 20
uger med 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet. 

 
Fordi private virksomheder og fonde lige har givet mere end kr. 60
mio. til en total rehabilitering af skibet, så det nu er bedre end nyt.

 
Fordi det ekstra togt betyder, at 63 unge hvert år vil komme ud
arbejdsparate, motiverede og klar til at bidrage til samfundet. 

Fordi Georg Stage uddanner verdens bedste søfolk.



Der uddannes årligt 126 skibsassistenter (matroser) på Georg Stage

Mere end 90 % gennemfører uddannelsen.

99,5 % er i arbejde eller uddannelse efterfølgende.

70% vælger en karriere til søs efterfølgende.

40% tager senere i livet en videregående maritim uddannelse.

Eleverne er rekrutteret bredt for hele landet og fra alle
socialklasser.

Halvdelen af eleverne er piger, hvilket er ekstremt højt for en
teknisk – og især for en maritim – uddannelse.

Uddannelsen er godkendt af Søfartsstyrelsen og lever op til IMO’s
STCW konvention.

Tilsyn med uddannelsen føres af Uddannelses- og
Forskningsministeriet og udføres under lov om Maritim
Uddannelse.

Georg Stage er den eneste danske videregående uddannelse, som
ikke er fuldt statsligt driftsfinansieret. Cirka 25% af udgifterne
dækkes af fonde, virksomheder og private. 

Georg Stage får ikke taxametertilskud, men har på samme måde
som Skoleskibet Danmark sin egen linje på finansloven, hvor
tilskuddet fastsættes.

Skoleskibet Georg Stage og Skoleskibet Danmark er de eneste civile
skoler i verden, hvor man kan få en kompetencegivende maritim
uddannelse på et sejlende skib.

F A K T A A R K
UBEFAREN SKIBSASSISTENT
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Georg Stage er en sejlende søfartsskole. I 2019 begyndte skoleskibet at sejle to togter om
året. Skolen optager ved hvert togt 63 elever der i løbet af togtet får en uddannelse som ubefaren
skibsassistent. Uddannelsen er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skibet ejes og drives
af en stiftelse med hjemsted i København.
 
Det første Georg Stage blev bygget på privat initiativ i 1882. Det sejlede som skoleskib frem til 1934 og
ligger i dag som museumsskib i Mystic Seaport, Connecticut. Det nuværende skib - Georg Stage II - blev
bygget i Frederikshavn i 1934. Fra 2015-2018 gennemgik skibet den største rehabilitering i dets historie,
og fremstår i dag i bedre stand end nogensinde før, og er fremtidssikret for mindst de næste 50 år.
Skibet er 54 meter langt og masterne er 30 meter høje. Den formelle størrelse er 281 bruttoregistertons.
Det meste af skibet bruges til undervisning, forplejning og overnatning for eleverne.

Undervisningen varetages af skibets besætning, der lægger vægt på dannelse til godt sømandskab og på
en meget tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Selvom skibet er et sejlskib, så indeholder
uddannelsen alle de fag, som er nødvendige for efterfølgende at sejle på selv de mest moderne skibe.
Skoleskibe har ikke altid haft ry for at være alt for moderne i deres pædagogik. Dette stemmer ikke
overens med virkeligheden. Lærerne på skoleskibet behandler eleverne som voksne mennesker og
respekterer elevernes personlige integritet. 

Skolen har ud over fokus på de formelle kompetencer, ligeledes et konstant fokus på uformelle
kompetencer. Skibet ruster sine elever til videre uddannelse og til arbejdsmarkedet - og det virker. Både
gennemførelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten for færdige elever ligger altid solidt over 95%. 

Sammen med skoleskibet Danmark er Georg Stage med til at vise søfartsnationen Danmarks
flag - også under fremmede himmelstrøg. Georg Stage har krydset Atlanten et par gange og deltager så
godt som hvert år i The Tall Ships Races.
 
Skolen får kr. 17,4 mio. i statstilskud, men det er dyrt at være både skole, hjem og dannelsesplatform for
unge mennesker. Med et stramt budget har skolen nemlig udgifter på kr. 21,1 mio. pr. år., hvilket gør det
tvingende nødvendigt med eksterne bidrag. Dette er dog ikke noget nyt, da statstilskuddet historisk
aldrig har dækket alle omkostninger, og skolen, siden sin begyndelse, har fået støtte udefra. 
 
Skibets kaptajner er Bjarke Wahlqvist og Jesper Kramp Amholt
Stiftelsens direktør er Asser Amdisen.
Se mere på www.georgstage.dk

F A K T A A R K
STIFTELSEN GEORG STAGES MINDE
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