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Evalueringsskema for elever 
Skoleskibet GEORG STAGES togt 2021-2 

 
 

Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre togtet for 
de næste elever. Tak J 
I slutningen af spørgeskemaet er der mulighed for at komme med uddybende kommentarer 

 
A) Før togtstart 
Var du tilfreds med… 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Ikke 
besvaret 

1) Stiftelsens information og 
vejledning i forbindelse med din 
henvendelse 

41 14  1 3 

2)  Stiftelsens hjemmeside og dens 
informationsniveau 

25 24 8   

3) Den måde, som du blev modtaget 
ombord på skibet i København 

51 6   1 

4) Informationsniveauet ved togtets 
begyndelse 

27 24 2 3 2 

 
Hvor har du hørt om Georg Stage? 
Sæt gerne mere end et X 

 
Familie/omgangskreds 

47 
Internet 

10 
 

Foredrag 
2 
 

Studievejleder 
1 
 

Udd. 
Messe 

 
 

TV 
 
 

Andet 
11 

 

 
B) Målsætning 
Mener du… 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) At du er blevet bevidst om 
sikkerheds- og 
miljøbeskyttelsespolitik 

36 18 2   

2) At sikkerheds- og 
miljøbeskyttelsespolitik 
prioriteres højt om bord 

35 19 2   

3) At du får udfordringer nok 36 15 
 
 

4 1  
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4) At du er stimuleret i ønsket om 
at sejle 

36 17 2 1  

5) At du har haft mulighed for at 
tage ansvar for egen læring 

34 17 5   

6) At SMS-mappen er relevant som 
arbejdsredskab 

18 22 9 3 4 

7) At SMS-mappen er brugervenlig 17 24 9 3 4 

8) At det var en god oplevelse at 
sejle med Georg Stage 

42 12 1   

9) At besætningen viser tillid til dig 33 19 2 2  

10) At besætningen viser respekt 
for dig 

28 23 4 1  

11) At du har lært at samarbejde 40 13 2  1 

12) At du har lært at tage ansvar for 
andre 

38 17 1   

13) At der var en god stemning om 
bord 

28 20 6 1 1 

 
 
C) Besætningen har… 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) Været respekteret af eleverne 39 15 1   

2) Styrket samarbejdet om bord 33 18 3 1  

3) Været et godt eksempel 33 17 4 1  
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4) Givet dig selvstændige opgaver 27 21 6 1 1 

5) Givet dig tilstrækkelig 
information i dagligdagen 

17 29 9 1  

6) Tilrettelagt arbejdet på en 
meningsfuld måde 

25 25 6   

7) Været engageret og 
motiverende  

45 11 1   

8) Skabt et godt sammenhold om 
bord 

33 18 4 1  

 
D) Undervisningen 
Var du tilfreds med… 
 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) De fysiske rammer 40 14 2   

2) Information om Q-styring 10 14 13 6 10 

3) Undervisningen i 
Håndværksmæssig uddannelse 

45 6 2 1 1 

4) Undervisningen i Motorlære 42 10 2  2 

5) Undervisningen i Skibsteknik 46 16 1  2 

6) Undervisningen i Søsikkerhed og 
brandbekæmpelse 

36 15 4   

7) Undervisningen i 
Arbejdssikkerhed 

39 15 2   

8) Undervisningen i Navigation 44 9 1 1 2 

9) Undervisningen i Maritimt 
engelsk 

14 16 18 8  

10) Kommunikation på Engelsk i 
engelsk-ugen 

16 25 12 3  

11) Undervisningen i Praktisk 
Sømandskab 

40 11 3  2 
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12)  Differentieret Navigation 17 5 1 2 27 

13) Differentieret Motorlære 4 11 5 1 29 

14) ROC 16 20 8 1 11 

15) Fordelingen af tid til de enkelte 
fag 

26 29 2   

16) Undervisningen har fungeret 
når der har været afløsere 

16 30 9 1  

17) Underviserens faglige indsigt 43 14    

18) Din indsats i undervisningen 31 23 2   

19) Dit udbytte af undervisningen 38 16 1   

20) Antallet af brand- og 
bjærgningsøvelser 

37 15 2  1 

21) Flådeøvelsen i København 37 14 2  2 

22) Fælles fritidsarrangementer i 
land 

15 12 19 5 6 

23) Information om uddannelsen til 
søs 

34 19 3   

24) Vedligehold & HU ombord 
herunder ”rør i ramme” 

29 19 6  2 

25) At der har været tilstrækkeligt 
med planlagte arrangementer i 
havn? Fx museumsbesøg, 
skibsbesøg osv.  

29 22 4  2 

26) At der har været tilstrækkeligt 
med landlov i havn?  

45 10 1   
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E) Skibet 
Mener du… 
 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) At skibet er indrettet 
hensigtsmæssigt 

46 7 2  1 

2) At indretningen er acceptabel 
som undervisningssted 

39 12 1  2 

3)  At toilet og bad virker 
tilfredsstillende 

29 17 6 1 1 

4) At bakstørn virker 
tilfredsstillende 

16 21 11 3 3 

5) At kabyssens inventar virker 
tilfredsstillende 

33 17 2  3 

6) At maden har levet op til dine 
forventninger 

43 7 2 1  

7) At du har fået nok at spise 43 7 2  1 

8) At sygdomsbehandlingen har 
været tilstrækkelig 

18 21 8 1 6 

9) At elevbetalingen er rimelig 37 14 2   

10) At elevbeklædningen er 
tilfredsstillende 

32 17 3 1 1 

11) At fordelingen mellem sejlads, 
anker og havneophold er 
passende 

30 20 3   

Har du ændringsforslag til elevbeklædningen: 
- LandlovsT-shirts med løsere ærme, de er meget stramme og lidt ubehagelige. 
- Den store jakke, som bliver udleveret, er næsten ubrugelig uden samtlige lag nedenunder. 

Termojakken og en sweatshirt holder mere end dobbelt så godt på varmen som den store 
jakke. 

- Virkelig dårlig service i Bacher (svært at få rigtige størrelser) 
- Valgmuligheder af sikkerhedssko, da de ikke passer alle lige godt. 
- Dejligt med en ordentlig jakke, så os, der holder dårligt på varmen og fryser rigtig meget 

også har en mulighed for at holde os varmeJ 
- Udbyt nogen af T-shirts med langærmet arbejdstrøjer 
- Mindre syntetiske sokker 
- Måske sikkerhedsskoene da velcro’et faldt af efter 2 uger   
- Fritidstøj, så man ikke har fri i det samme tøj man arbejder i 
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- Leverandør skal være bedre til at give tøj i den rigtige størrelse, og så kunne det være rart 
hvis der var flere forskellige slags sikkerhedssko som man kunne vælge imellem så man 
kunne få nogle som passede bedre 

- Flyverdragt frem for vinterjakke 
- Handsker  
- Armbåndsur! Skal skrives på pakkelisten 
- Gerne en busserøn i stedet for vinterjakken, da den alligevel er til den kolde side 
- Vanter/handsker til når vi står ved roret, bjærgemærs og udkig 
- Busserønne i stedet for skijakke 
- Vores sikkerhedssko burde være hele sko som dækker hele foden, ikke sandaler 
- Idé: hav en tidligere elev ude ved Bacher når der skal prøves tøj. Man kender ikke sine 

muligheder og ender med at gå i sikkerhedssko og bukser der ikke passer, når andre har 
fået noget andet der passer en perfekt. Det kan påvirke ens humør og velvære meget at g i 
tøj og sko der ikke passer til ens kropstype/fodtype. Og langærmede T-shirts be’ om 

 
F) Samarbejde og trivsel 
Mener du… 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) At elevrådet har fungeret godt 15 24 13 1 5 

2) At samarbejdet besætningen 
indbyrdes har fungeret 

25 28 5   

3) At samarbejdet mellem elever 
og besætning har fungeret 

26 28 3   

4) At kønsfordelingen er passende 37 11 3 2 3 

5) At reglerne om bord har 
fungeret 

31 19 3 3  

6) At dine forventninger opfyldt 37 14 4  1 

 
G) Specielt for togt 2021-2 
Mener du… 

I høj 
grad  

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ikke 
besvaret 

1) At muligheden for Knivværksted 
og køjesyning på Holmen er et 
godt initiativ?  

48 3   1 
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2) At skibets håndtering af COVID-
19 har været tilfredsstillende?  

36 9 2 1 1 

3) At de planlagte museumsbesøg, 
busture mm. har været gode for 
jeres læring?  

38 10 2   

4) At knivværkstedet var et godt 
forløb? 

(Kun dem der har deltaget, skal svare) 

15 1   20 

5) At køjesyning var et godt 
forløb?  

(Kun dem der har deltaget, skal svare) 

12 6   15 

6) At eksamen på Ungdomsøen var 
tilfredsstillende? 

43 7 1   

 

Uddybende kommentarer: 

Generelt: 
- Mere sejlads! 
- Hørt om Georg fra tidligere elever; avisen;  
- Det kunne være nice at få mere information fra kaptajnen, f.eks. om, hvor vi skal hen og 

måske informationer/nyheder fra verden. 
- Georg Stage 2021-2 er et godt togt<3 
- Det var skønt, tak for et godt togt 
- Hjemmesiden var svær at forstå for kokkeelever. Godt, at jeg fik mere at vide om det ved 

henvendelse. 
- Der var ikke så meget miljøbeskyttelsespolitik ombord 
- Nice med en ”haveslangeholder” i kabyssen 
- Midtvejsevaluering fungerede dårligt. Virkede enormt selektivt hvilke ting, der blev taget 

med videre og på et ret dårligt grundlag, som virkede meget principielt. Det var underligt, 
at vi skulle forsvare vores kritikpunkter, og at vi ikke kunne få svar på, om hvorvidt tingene 
blev taget med videre, og hvad der ville blive gjort for at forbedre dem. 

- Vi burde blive undervist i sex og samtykke (evt. ifm. Kønssygdomme, men af nogle 
samfundskvalificerede og ikke lægefaglige) 

- Lidt en macho tone ombord til tider 
- Nogle lidt gammeldags måder at gøre tingene på 

Ø Der kunne fx godt være introduktion af pronominer sammen med navn i 
starten så eleverne ikke selv skulle tage initiativ for at få det gjort. 

Ø Den måde der blev talt med en hård tone til eleverne, særligt i starten af 
togtet. 
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- Det har været et fantastisk togt og jeg er lykkelig for at have været med. 
- Tak fra 8 J 
- F.5: Hvorfor have så så mange (gode!) regler når der ikke er nogen speciel konsekvens for 

at bryde dem? 
- Det kunne være fedt at tage en udflugt til en arbejdsplads, der kunne være fremtidig job 

eller uddannelse på Georg Stage eks. Besøge Es-vagt, Mærsk eller måske nogle gamle 
elever, der har fortsat livet til søs. 

- Syntes at turen til SIMAC var rigtig god og lærerig. Syntes besætningen har været gode til 
og svare på spørgsmål angående vindere uddannelser og ansøgninger. 

- Georg Stage brandes som en form for højskole, så den intense mængde skole overrasker 
mange når de kommer. Det er unfair over for eleverne at de forventer et alternativ til et 
højskoleophold, og får noget helt andet. I skal ændre jeres branding.  

- E.11: mere sejlads også mindre sejlads for motor og mindre stram tidsplan, flere manøvre. 
- F.4: Jeg syntes at man skal kvotere efter 50% drenge 50% piger (eller 49% piger/drenge og 

2% nonbinære). Fordi erfaring fra andre brancher viser at den mest effektive måde at få 
ligestilling på er vha. kvoter. Georg har et ansvar for ligestilling. 

- F.5: Jeg synes at det er dumt at man ikke må gå op på dækket og snakke sammen hvis man 
ikke kan sove 22:30  

- D.2: Jeg ved ikke noget om kvalitetsstyringen.  
- F6: Det har været en af de største oplevelser i mit liv. Og jeg er meget glad for at jeg kom 

med. Tak <3 
- Folk skal have ure, eller andet som kan hjælpe dem med at mønstre til tiden. 
- E.11: For meget ankerligning – jeg elsker at sejle. 
- F.4: Anton fortalte mig at i bevidst optager 40-60 med overvægt af drenge. Da kvinder 

ellers dominerer. Det er en meget fordomsfuld og diskriminerende opfattelse af køn og 
rent faktisk strukturel diskrimination.  

- Generelt anser jeg at der er en god struktur og organisation ombord, MEN. Hvis vi skal 
kunne komme ud på skibet skal eleverne også lære hinanden at tage mere ansvar. En 
kvartermester kan eks. bede en elev fortælle hvordan man sætter sejl og fylde på med 
information hvis eleven ikke kan huske det hele. Ved at lade eleverne berette eller lærere 
hinanden så lærer man det bedre selv og det bliver sjovere for dem der har det nemmere 
end de andre. 
På holmen kan man eks. give en gruppe elever en opgave, så der er nogen de kan spørge, 
men at de selv kan dele arbejdet og finde en arbejdsmetode / ordning, med støtte fra 
besætningen. 
Jeg har følt mig understimuleret under store dele af togtet, hvad gælder Praktisk 
Sømandsskab og selve sejladsen. Dette har jeg prøvet at formidle til besætningen, men er 
altid blevet nægtet en ekstra udfordring / opgave da der ikke har været tid. Man skal 
givetvis sørge for at alle elever kommer igennem undervisningen, men man skal også sørge 
for at de som vil og kan får mulighed for at lære mere. 
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Oplever også at det tit er de samme mennesker der bliver valgt ved håndsoprækning, 
hvilket er meget uretfærdigt og skaber frustration i skiftet. 
Anser også at det tog ekstra lang tid at blive kendt med de andre elever. Savnede flere 
samarbejdsøvelser i starten samt forskellige lege hvor man lærer hinanden bedre at kende. 
Flere fællesaktiviteter / undervisning og lege mellem skiftene eller blandede skifter ville 
være godt for både stemningen og sammenholdet.  
Havde været sjovt at lære mere om MOB-båden og være med til noget arbejde med den. 
det har tit været de samme elever i MOB-båden. 

- Der er rigtigt meget seksisme på skibet, særligt eleverne imellem. Drenge på skibet 
undervurderer kvinders evner gang på gang. ”det er nok bedst, hvis jeg tager det torv” eller 
forklarer meget simple opgaver som er forklaret og forstået.  
Derudover er tonen på agterbanjen ret klam med kommentarer som ”kan du mærke min 
boner i ryggen”. En dreng tog kvælertag på mig, jeg sagde hårdt fra, hvor jeg fik at vide ”du 
tænder jo på det” alle på agterbanjen grinte. Der var også en episode hvor en dreng så på 
mine bryster og sagde ”jeg får bare sådan lyst til at stikke mit hoved mellem dem” mens 
han rystede på sit hoved. Der er mange episoder og mange jokes om mine bryster, min 
numse osv.  
Derudover var der i 3.skifte en forventning om at kvinderne skulle klare mest rengøring. 
Jeg syntes at det har været ubehageligt at stå alene i. jeg vidste ikke hvordan jeg skulle 
ændre det. Når jeg italesætter det, oplever jeg at folk tvivler på mig og at jeg ikke bliver 
tager alvorligt. Jeg bliver bebrejdet for at ødelægge den gode stemning.  

- Fantastisk togt med alt hvad det har indebåret, så taknemmelig for at have fået chancen og 
oplevelsen 

- På det store hele takker jeg for at det har været meget sjovt og lærerigt. Jeg kunne have 
ønsket mig at der havde være mere mulighed for at lære om sejltrim og selve sejladse. Jeg 
forstår godt at der måske ikke har været tid til det, men vi har næsten ikke talt om noget 
andet end fuglevinge som trim og det syntes jeg er for lidt. Jeg havde gerne lagt mere tid 
på sejladsen så at sige. Jeg har også spurgt om det men der har ikke været tid eller 
mulighed antager jeg for der er ikke sket noget. Ellers meget godt J 

- Mega genial mobilpolitik, det fungerer bare! 
- Hård med 12-4 vagten uden morgenmad 
- Grundlæggende fungerede konceptet bare helt vildt godt. Meget imponerende <3 
- Ærgerligt at vi ikke fik lov til at prøve at være længere tid i flåderne til flådeøvelsen. 
- Jeg syntes det har været et fantastisk togt! Dog kan det, for dem bosat i København, godt 

være en meget lang måned bag hegnet på Holmen… Jeg er glad for at have lært så meget, 
og jeg glæder mig til at sejle forsat en gang i fremtiden! J  
Jeg håber forsat at det bliver muligt at lave togter til udlandet, da det giver en masse lyst til 
at sejle og deltage (som køgebugt eksempelvis måske ikke giver). Tak for et godt togt!!!<3 

- Jeg er ikke tilfreds med hvor vi har sejlet til, f.eks. Nordheimsund, ja der var et museum 
med både, og det var det. Der kunne man godt have taget til Bergen eller Stavanger. Og 



 

10 Kvalitetsstyring GEORG STAGE 08.01.01 1 
  
 

 

man havde også glædet sig til at tage til Storbritannien, Skotland og Irland, og det var også 
en lille grund til at man tog med Georg Stage. Og jeg ved godt at det er rejsen som er 
vigtigere end locationen J  
Og der var også en episode hvor en af eleverne ikke samarbejdede med de andre og hjalp 
andre end sig selv, eleven blev også sendt hjem. Men de elever som var i hans bakke og 
skifte fik ikke nogen hjælp om hvordan man skulle gøre med denne elev, ingen vejledning. 
Og jeg syntes at eleven skulle have været sendt hjem tidligere. 

- Der var en del mere ankerlægning end jeg havde regnet med. Det tog lidt af sejltiden men 
nok svært at gøre anderledes. 

- På hjemmesiden, inden togtstart var det lidt svært at finde information om livet ombord 
som elev, hvordan dagligdagen ser ud og bl.a. hvilke fag man har. 

- Der har været lidt en tendens til at give de ”fede” opgaver og projekter til de samme 
personer, hvor det så kun er nogle som får færdighederne og bliver dygtigere 
 
 
 
Undervisning og Eksaminer: 

- Læringen er generelt ret forhastet. Der er fordele og ulemper ved afløsere, og selvom 
ingen af dem var dårlige, havde vi for mange, hvilket var forvirrende. 

- Sproget på brandskolen var ubehageligt at være i, og håndteringen af, at problemet blev 
sagt højt og ikke blev støttet op om fra besætningen.  Sproget var meget sexistisk og jeg 
følte ikke, de forskellige køn var på lige fod. 

- Højere fagligt niveau. Der var meget repetition, hvor vi kunne have gennemgået andet 
spændende materiale. 

- Mangel på håndværksmæssig uddannelse. De korte kurser har ikke virket tilstrækkeligt. 
- Eleverne skal udfordres på deres eget niveau. 
- Svejseskolen var mega fedt. Men det ville have været nice hvis det varede i længere tid, 

man nåede kun at snuse til emnet inden man skulle videre. 
- Engelskundervisningen var noget bras. Underviseren virkede overflødig og brugte det 

meste af vores 2-3 moduler på at lære vores navne og så var man ellers bare efterladt med 
et kompendium som man skulle prøve at huske 
Underviseren havde ingen maritime kompetencer og derfor kunne han ikke forklare hvad 
de engelske betegnelser betød på dansk. Vi lærte en masse engelske begreber som vi ikke 
vidste hvad betød på dansk 

- Som 6.bakke elev var jeg ærgerlig over at jeg missede så meget af nedrigningsprocessen. 
Jeg var glad for værkstedskole, men at det skulle ligge lige i rap var ærgerligt. Jeg ved at det 
er et tørre puslespil, men det var bare øv. Lidt mere information om sejllads plan kunne 
også være rart. Ud over det vil jeg sige tak for et fantastisk og lærerigt forløb som ud over 
det faglige, har givet mig lige de personlige kompetencer som jeg søgte at udvikle 

- D.12: Meget godt, men et par /del opgaver vi ikke gennemgik nok J 
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- D.16: det blev ofte byttet mellem fag og lærere 
- D.24: Gerne mere vedligehold under sejllads J 
- D.5 og D.6: Vi skiftede lærere undervejs og de brugte markant forskellige fagtermer og 

lagde fokus forskellige steder. Det skabte forvirring i undervisningen. Desuden var der et 
spørgsmål til den skriftlige eksamen i skibsteknik som de færreste kunne svare på fordi vi 
ikke havde haft om det. Bedre overlevering mellem lærere! 

- D.10: Man blev sprogforvirret af at snakke dansk om læ og engelsk på dæk. Indøfr gerne at 
man snakker engelsk overalt.  

- D.16: Det har været lidt forvirrende når underviseren i samme fag har skiftet 
- E.4: Der er lidt plads og det bliver tit et kaos 
- Der blev brugt for lang tid i engelskundervisningen på at lære vores navne at kende  
- Diff. Motor skal foregå mere i maskinen. Så andre end maskingasterne ved hvordan man 

starter op.  
- I forhold til Diff. Motor tror jeg bare at det måske ikke var hvad jeg forventede mig og at 

oplægget og derefter opgave, at den læringsmåde ikke passer mig. 
- Det er en udfordring i Praktisk sømandskab, at man ofte ikke er til timerne pga. fysisk vagt, 

kabys eller andet. Svært at løse, men der kan tages mere hensyn til det.  
- Arbejdsfordelingen under nedrigningen har været lidt skæv – Besætningen har valgt en del 

af de samme mennesker til særligt rigarbejde og det påvirkede stemningen i skiftet lidt 
negativt inder nedrigning uge 1+2 på holmen.  

- Undervisningen i engelsk fungerede ikke optimalt (engelsk ugen er et super tiltag 
- Godt med mulighed for differentieret undervisning. 
- Når der har været udskiftninger, har det været utroligt svært at få tillid til de nye 

besætningsmedlemmer fordi de har haft den indstilling om, at de skulle styre det hele frem 
for at samarbejde med os. Og fortæller os at vi gør ting forkert, selvom det er noget vi 
lærte fra de første besætningsmedlemmer ombord.  

- Engelskugen følte jeg at jeg kun fik noget ud af på nattevagterne. Undervisningen følte jeg 
var ubrugelig, fordi vi brugte så utrolig lang tid på at læreren skulle lære vores navne. 

- HU generelt burde ikke skæres ned i timer. Jeg syntes antallet af moduller (både rør i 
ramme, file- og svejseskole) var perfekt tilpasset.  

- Ungdomsøen var meget egnet til eksamensdagene. Fedt at få udvidet de fysiske rammer, 
så der var plads til at håndtere eksamenskuller bedst muligt. Men det var også vigtigt for 
koncentrationen, tror jeg, at vi stadig var isoleret for verden derhjemme. 

- En smule fjollet, at de samme eksamener [skriftlige] bliver holdt op forskellige dage, da 
eleverne kan videregive indhold til de andre på forhånd. Det bliver ikke udnyttet groft efter 
min opfattelse, men det er nok ikke helt i overensstemmelse med eksamens formål. 

- Jeg kunne ikke bruge engelskundervisningen til en skid. Man lærte kun engelsk på dæk og 
da man terpede kompendiet udenad. 

- Jeg syntes at der har manglet lidt praktisk sejlundervisning  
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I land: 
- Flere planlagte arrangementer i havn. 
- D.22: folk må selv arrangere det. Det skal jo være frivilligt.  
- D.23: Flere fællesaktiviteter i land, tak J 
- D.26: For meget landlov under Pride i KBH. generelt var Pride nederen.  

 
Skibet/fysiske rammer: 

- Jeg synes, der er en masse problemer og/eller vanskeligheder med personlig hygiejne. Det 
tynger utrolig meget, at man kan få følelsen af, at man ikke kan blive ren af de tilgængelige 
midler. Ét håndklæde og ét badelagen er absolut i underkanten og problemet bliver gjort 
værre af vaske-/tørremaskinernes overbelastning. 

- Meget glat i badet når det gyngede. Måtterne var ikke nok. Mere skridsikkert et-eller-andet 
til dørken i baderummet 

- E.3: Please fix tørrerummet!  
- E.4: Der er virkeligt meget larm under bakken under bakstørn. Måske kunne man indføre at 

lukke lugen ned til forpeaken under bakstørn? Kombinationen af larmen fra opvask x6 og 
pølsemanden er helt sikkert over 85 decibel. Derudover blev de fælles gummihandsker 
altid våde indeni, måske indførsel af private gummihandsker med et system a la 
messingpuds-handskerne  

- E.4: Der er ikke plads nok til høje mennesker. 
- Det kunne være fedt med et ekstra værksted når man kommer på holmen. F.eks. svejser 

værksted eller fileværksted. 
- Tørrerummet… 

 
 

Psykiske rammer/sygdomsbehandling: 
- Sygdom og psykisk ustabile tilstande blev nogle gange ikke rummet på sø, og visse elever 

blev skubbet langt mere, end de kunne, med psykiske problemer. Stop op og se på den 
enkelte, selvom det er et stort ansvar og nogle gange svært at se. 

- Tendens til favorisering fra besætningens side, hvilket har gjort, at visse elever fik alle de 
lærerige, selvstændige opgaver, hvilket især har præget mit humør, da man har kunnet stå 
tilbage med en fornemmelse af ikke at være god nok eller ikke accepteret af besætningen. 

- Generelt for lidt ros og dårlig begrundelse hvorfor. 
- Der manglede tålmodighed og en bedre tone fra besætningen. F.eks. hvis man blev tildelt 

en arbejdsopgave, som mange andre havde prøvet før, kunne der godt mangle forståelse 
for at man måske ikke var blevet introduceret til opgaven – fx som rorgænger (ikke Marie, 
Magnus og Ebbe). 

- Dårlig håndtering af sygdom: f.eks. da jeg skulle til læge i Stockholm og så kom der en taxa 
og kørte mig på hospital og ikke til lægen, hvor de ikke engang kiggede på mig. Og Taija sad 
på gangen og ventede i 12 timer, fordi der var så travlt på hospitalet. 
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Fnathåndtering:  
- Dårlig fnathåndtering. Meget tøj måtte komme i isolation eller til vask, hvor jeg måtte gå 

på nattevagt i meget lidt tøj og fryse, uden at der blev taget hensyn og vist forståelse.  
- Jeg ville hellere være blevet sendt hjem i to uger i starten end at skulle have fnat og være 

syg ombord. Det fungerer heller ikke at skulle på nattevagt, hvis man ikke får noget søvn. 
- Grundet forskellige hændelser i starten vedr. sprog, påtale og opførsel følte jeg mig ikke 

rigtig velkommen i starten fra besætningens side. F.eks. den meget uheldige episode i 
Tallinn, da vi skulle på museum, men først havde eksamen i teknisk tegning, hvor tiden trak 
15 min. Ud, hvilket resulterede i, at der blev taget en meget hård tone i brug hos nogle 
besætningsmedlemmer. Enkelte elever begyndte at græde og der spredte sig en meget 
ubehagelig stemning. Der var en række mindre, lignende episoder i den første måneds tid. 
Det påvirkede meget, selvom jeg ikke var involveret, og påvirker til dels stadig. Problemet 
blev italesat både direkte og indirekte og til sidst med en sikkerhedsrapport om psykisk 
arbejdsmiljø, der, sådan som jeg forstod det, hverken taget særlig seriøst eller handlet på. 

- Den nedladende tone i starten var aldeles ikke rar at være vidne til. 
- E.8: Anton var mere alvorlig og Peter var ikke lige så motiveret omkring det ansvar. 
- G.2: Blive bedre til at informere dem der er hjemme 
- E.8: Anton er dygtig til at tage hånd om sine patienter og titlen meget alvorligt. Peter tog 

desværre ikke henvendelserne ligeså alvorligt 
Ø Havde en meget dårlig oplevelse, hvor jeg blev tvunget til at arbejde selvom 

jeg var meget syg. 
- Der kunne måske, til en anden gang, huske at man godt kan have det psykisk hårdt 

ombord, eller være syg i det hele taget, uden at det skyldes søsyge og dét at være ombord, 
folk kan have skidt, og det skal der tages ordentligt hånd om.  

- Der kunne have været mere fokus på elevernes mentale helbred.  
 
Skifterne/socialt: 

- Synes det er vigtigt at indlægge faste skiftemøder med kvartermesteren, da det er et stort 
samarbejde, som skal fungere.  

- Min bakke (6. bakke) var dysfunktionel. Måske en god idé med samtaler med elever inden 
start? Jeg er mest skuffet over, at vi aldrig fik et bæredygtigt samarbejde i vores bakke. 

- Synes det er vigtigt, at køn ikke sættes meget fast eller defineres. Det er vigtigt at blive ved 
med at lære nyt om udviklingen inden for kønsforståelse og være gode til at have viden 
med ombord, så alle føler sig inkluderet. 

- I 1. skifte blev der brugt rigtig mange kræfter og energi på bestemte mennesker af eleverne 
selv i skiftet. Der var sommetider tvivl om besætningen overhovedet prøvede at gribe ind 
eller være en støtte. Manglede bedre kommunikation, så besætning og os elever var mere i 
samarbejde om de større problemer. 

- Ulige fordeling af ansvar til eleverne. Jeg synes, jeg har oplevet et mønster af, at flere af de 
’stærke’ elever har været meget pressede. 
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- Flere arrangerede skiftemøder med kvartermesteren for at sikre skiftets trivsel. 
- Flere aktiviteter på tværs af skifterne, også til søs. Det kunne være fedt! 
- I mit skifte oplevede vi problemer med en meget hård tone, som blev italesat mange gange 

fx til skiftemøderne. Det gjorde at mange var bange/usikre på dækket. Alligevel var det 
som om den opførsel/retorik blev belønnet af besætningen som godt samarbejde. 

- Fremover ville det være fedt at blade de tre skifter noget mere (ikke i søen, men i det 
omfang det er muligt) f.eks. kunne man blive i sin bakke og blive koblet sammen med en 
anden bakke til visse opgaver J 

- Jeg kunne have ønsket mig flere ”rystesammen”-aktiviteter og tiltag for at vi lærte 
hinanden bedre at kende i starten.  

- Havde været dejligt med en mere ordentlig start på togtet, at vi måske havde haft en 
navnerunde i skiftet med en kvartermester eller lignende, hvor de også kunne give lidt 
basic info om at ”det er her vi kommer til at sove og spise… bla bla bla.” vi gjorde det jo 
selv lidt og det fungerede fint men tror det havde været godt med noget sådan. Forstår at 
det også er elevrådets arbejde men jeg tror at det havde gjort meget godt hvis det var lidt 
flere aktiviteter og anstrængning for at skabe en god stemning og får os til at kende 
hinanden tidligere. Man kan også prøve at sætte mere vægt på at det er en af elverådets 
opgaver at se til at sådanne sker. 
 
Besætningen: 

- FEDE KVARTERMESTRE, BEHOLD DEM! 
- Christel længe leve 
- Besætningen har været god til at rumme mit uheld (Lucas 55), de har været gode til at 

opsummere og hjælpe med det, jeg ikke har været med til. Der har været god plads til, at 
jeg har kunnet lægge mig, og der er aldrig blevet tvivlet på, når jeg har sagt, at jeg har det 
dårligt. 

- Lidt mangel på tryghed i starten mellem elever og besætning. Gerne lige sige højt, at der er 
mulighed form at der kan og er en fortrolig samtale mellem elever og besætning. 

- Kvartermesteren har igennem hele togtet været meget partisk, som om kvartermesteren 
havde valgt en side, når bakken eller skiftet har været splittet. Utrolig svært, fordi man ikke 
føler sig hørt. Som om man heller ikke har haft nogen at komme til med sine problemer. 

- Jeg er glad for, at besætningen er meget forståelig over for elever og tager situationerne 
seriøst. 

- Mangler værktøjer til at håndtere længerevarende konflikt eller mistrivsel blandt eleverne. 
- Afløserne skal have kommunikeret bedre med hinanden og beslutte sig for et fælles 

pensum. 
- Besætningen dyrkede lidt for meget forskelle mellem skifter, f.eks. at 2. skifte var stille og 

opførte sig godt. Jeg synes, det skabte en underlig stemning og satte et dårligt eksempel. 
Der blev meget konkurrence indbyrdes og ikke på en god måde. 
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- Kvartermestrene har generelt være tålmodige og gode til at lære fra sig (Peter var nogle 
gange flabet og utålmodig). 

- Der har været for mange kontraordre mellem besætningen indbyrdes, hvilket påvirker 
eleverne. Jeg oplever at der er forskelsbehandling på eleverne. Dem der er gode får de 
gode opgaver og dem som besætningen mindre synes om får dårligere og lidt mindre 
motiverende opgaver. Afsluttende oplever jeg også at mange fra besætningen er dårlige til 
at tilstidestille deres humør. Hvis de fx er sure kan de ikke se bort fra det og lader det gå ud 
over eleverne og råber uhensigtsmæssigt af dem. 

- B.10: engang imellem kunne jeg godt føle at besætningen talte ned til en – og det var 
meget ubehageligt. 

- At besætningen forskelsbehandler meget, om hvilke krav eleven skal have og godkending 
af landlovtøj samt meget mere 

- Besætningen skal straffe hårdere, folk bliver ved med at bryde reglerne fordi de ved der 
ikke er nogle seriøse konsekvenser. 

- Bedre til ikke at forskelsbehandle på vegne, som dreng føler jeg mig meget mere tilbøjelig 
til at få skæld ud og andet.  

- Vær mere striks generelt. 
- Sæt folk på plads som ikke opfører sig ordentligt. Slå ned på drivgods og at klare op 

hårdere.  
- B.9: Besætningen behandler os ofte som umyndige og dette er især tydeligt i deres retorik 

til os 
- B.10: Hvis man først har givet besætningen et indtryk, er det svært at bryde ud af. 
- B.3: Besætningen ryger meget på skibet  
- C.8: Besætningen bidrager til opdelingen af agter- forbanjen socialt  
- D.3: Fileunderviseren Lars var meget ubehagelig. Jokede om mig og kommenterede bl.a. på 

min numse flere gange. Kunne høre ham tale om mig med en mandlig elev. 
- F.5: I behandler os ofte som børn og det gør at man kommer til at opføre sig som et.  
- For mange kontraordrer (bedre kommunikation mellem besætningen) 
- Særligt i starten var tonen ret hård og utålmodig. 
- Fastansæt Daniella før hun finder på noget andet, hun er genial som styrmand og 

underviser på Georg 


