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Skagen Skipperskole 
post@skipperskolen.dk 

Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Skagen Skipperskoles ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet 

følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Skibsføreruddannelsen i Skagen 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser..  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. 

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 

af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-

tragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Skagen Skipperskole  
Uddannelse: Skibsfører 

 
Udbudssted: Skagen 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Skibsføreruddannelsen er en etårig overbygning på sætteskipperuddannelsen, som kvali-
ficerer til sejlads som skibsfører (kaptajn) i alle størrelser skibe på alle have. Uddannel-
sen er rettet mod det private arbejdsmarked. 
 
Skagen Skipperskole udbyder 5 navigatøruddannelser (fiskeskipper af 3. grad, kystskip-
per, styrmand, fiskeskipper af 1. grad og sætteskipper). Dermed er der et fagligt miljø på 
Skagen Skipperskole, der kan bygges videre på. 
 

Eksisterende ud-
bud 

Skibsføreruddannelsen udbydes i dag kun på Marstal Navigationsskole, der udbyder et 
hold 2 gange om året (der optages typisk 55-60 årligt). Uddannelsen udbydes som delvis 
fjernundervisning parallelt med traditionel fremmødeundervisning. Hvis Marstal Naviga-
tionsskole skal udvide kapaciteten i større omfang, vil det kræve oprettelse af et ekstra 
hold. Det har søgningen ikke hidtil begrundet. 
 

RUVUs vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU finder, at det er sandsynligt, at der kan være et nationalt behov for at uddanne 
flere skibsførere. RUVU finder dog ikke, at det i den foreliggende ansøgning er tilstræk-
keligt dokumenteret, at der er behov for et nyt udbud, samt i hvilken grad et nyt udbud 
vil påvirke det allerede eksisterende. Det vurderes således usikkert, om der på længere 
sigt kan forventes en ekstra søgning til skibsføreruddannelsen på det angivne minimum 
på 15-20 studerende årligt. 
 

 

 
 














