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Dette manifest har til formål at højne sikkerheden ved sejlads. Det er en 

opfordring til at være med til at markere, at vi i efterskolen arbejder seriøst 

med elevers sikkerhed ved sejlads og andre særlige aktiviteter. 

Udgangspunktet er, at efterskolerne beskæftiger sig med sejlads, søsport, 

friluftsliv til søs som en integreret del af skolernes folkelige oplysning og 

uddannelse til civilsamfundet.  

Aktiviteterne på dette felt er et led i skolernes kulturskabende og kulturbæ-

rende virksomhed, og skolerne tilstræber et dannelsesprojekt i kraft af, at 

eleverne opnår formelle og reale kompetencer til maritime aktiviteter. 

Efterskoler, der tilslutter sig manifestet, forpligtiger sig til at leve op til 

dets formål og dets vilkår. Skolernes tilslutning indebærer bl.a., at skolen 

etablerer et eksternt tilsyn med skolens maritime udstyr og sikkerhedspro-

cedurer. 

 

Manifest 

Efterskolerne forpligter sig i deres maritime aktiviteter til 

1. at kende og overholde de internationale søvejsregler, inkl. at udvise 

godt sømandsskab. 

2. at sørge for, at undervisere har de relevante, nødvendige formelle 

og reale uddannelseskompetencer til at forestå de maritime aktivi-

teter, som de har ansvaret for. Udgangspunktet er uddannelser, an-

erkendt af myndigheder og organisationer på området. 

3. at leve op til de relevante myndigheder og interesseorganisationers 

retningslinjers krav til aktiviteterne.  

4. at følge anvisninger fra Søsportens Sikkerhedsråd og opstille egne 

sikkerhedsforskrifter for skolens maritime aktiviteter med ud-

gangspunkt i  Efterskoleforeningens ”Vejledning for efterskolers ak-

tiviteter til søs.” 

5. at udvikle kvalitetssikring af skolens maritime aktiviteter, herunder 

a. at eleverne tilegner sig relevante duelighedsbeviser og frigø-

relsesattester til sejlads. 

b. at skolernes instruktører certificeres og efteruddannes. 

c. at skolerne indgår i erfaringsudveksling med andre om sej-

lads, herunder evt. tilslutter sig interesseorganisationerne 

på området. 

 

 


