København 23. april 2020

Opdatering på sammenlægning af togter
I vores seneste pressemeddelelse d. 7. april 2020, annoncerede vi en sammenlægning af togterne i 2020.
Sammenlægningen er en konsekvens af COVID-19, som desværre ikke er forenelig med at drive skoleskib.
Vi har nu modtaget de nuværende elevers tilbagemeldinger, og rigtig mange elever har meldt tilbage at de
ønsker at fortsætte deres uddannelse med togtstart d. 21. juli 2020. Det betyder at der er meget få pladser
tilovers til ansøgerne til 2020-2.
Besætningen gennemgår pt. alle ansøgninger og forventer at kunne give ansøgerne svar indenfor to uger.
De elever der kommer på venteliste, vil kunne forvente at blive kontaktet helt frem til togtstart såfremt der
falder nogen fra. Ansøgere til 2020-2 er blevet opfordret at rykke deres ansøgning til 2021.
SU og fjernundervisning – nuværende elever
Vi forventer en afklaring snart på SU-situationen, men forventer, at der vil være SU til alle optagne frem til
afslutningen på togtet. Studieaktivitet vil blive bestemt af, om eleverne deltager i online-undervisning.
Vi orienterer eleverne så snart vi har mere information.
Nedtælling til togtstart på Facebook og Instagram
Eleverne er enormt gode til at lære hinanden at kende på afstand. Det har inspireret os til også at
præsentere branchen for eleverne i ventetiden indtil togtstart. Vi har derfor inviteret vores følgere,
rederierne, uddannelsesordførerne fra alle partier og tidligere Georg Stage elever til at komme med
hilsener til eleverne.
Normalt kommer Georg Stage rundt i seks danske havne, hvor vi fortæller om de mange maritime
uddannelses- og jobmuligheder, der findes i det blå Danmark. Den indsats kan vi ikke levere i år. Vi håber
derfor at initiativet også kan vise kommende ansøgere hvilken branche Georg Stage er en del af.
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