Uddannelsesaftalen er indgået mellem:
Praktikant:

Praktiksted (Rederi)

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr.:

By:

Postnr.:

Tlf.nr.:

Tlf.nr.:

E-mail:

E-mail:

By:

Aftalen er indgået for at tilsikre, at ovennævnte praktikant og praktiksted forpligter sig til at efterleve og opfylde de krav, som der er
beskrevet i godkendte forsøgsordning.

Fokuspunkter ift. godkendelsesordningen er som følger:
Uddannelsesinstitutionen:

-

Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsen i sin helhed:
1. Obligatorisk grundforløb (5 ugers skole).
2. Praktik samt udlagt undervisning i henhold til uddannelsesbog. (6 måneders fortløbende ansættelse på færgen)
3. Obligatorisk uddannelsesforløb (20 uger)

-

Skal bistå eleven med at finde egnet praktikplads med henblik på at sikre, at den krævede praktik kan gennemføres inden
for den normerede tid.
Skal være praktikstedet (rederiet) behjælpelig med udformning af aftaler og administration i forbindelse med
gennemførelse af praktik.
Skal udføre vejledning af eleven og praktikstedet såvel før som under praktikforløbet.
Sikre løbende tilsyn med uddannelsesbogen.
Stille læringsplatform til rådighed.

-

Praktiksted (Rederi):
-

Praktikstedet stiller en praktikplads til rådighed.

-

Praktikstedet udpeger en kvalificeret vejleder i rederiet

-

Praktikstedet lønner praktikanten i henhold til gældende overenskomst for området.

-

Skal sørge for at praktikken finder sted i en eller flere indenrigsfærger i rederiets drift.

-

Skal sørge for, at praktikken foregår under vejledning af en kvalificeret officer og gennemføres i henhold til uddannelsens
uddannelsesbog.

-

Skal sørge for at praktikken gennemføres som lønnet praktik, som overtallig om bord i en indenrigsfærge.

Praktikanten:
-

Har gyldigt sundhedsbevis og er skikket til udkig.

-

Har opnået gennemsnitskarakter på 2,0 i henholdsvis 9. eller 10. klasses prøver eller tilsvarende.

-

Er fyldt 25 år ved uddannelsens start.
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-

Når rederiet har indgået kontrakt med en praktikant, skal denne indsende kontrakten til Marstal Navigationsskole og søge
optagelse på færgenavigatøruddannelsen.

-

Optagelse på færgenavigatøruddannelsen er en forudsætning for, at denne kontrakt træder i kraft.

-

Forpligtiger sig til at følge praktikstedets anvisninger for arbejdstid og arbejdets udførelse.

-

Forpligter sig til at følge Marstal Navigationsskoles undervisningsprogram i henhold til uddannelsens uddannelsesbog.

-

Praktikforløbet vi bestå af praktisk arbejde, vejledning og uddannelsesopgaver.

Under praktikforløbet er praktikanten ansættelsesretsligt dækket af ansættelseskontrakten med den pågældende arbejdsgiver.

Aftalen er indgået den:

____________________________________

_____________________________________

Dato / Praktikant

Dato / Praktiksted (Rederi)

DOKUMENTATION AF SEJLTID
Dage ombord i
denne måned

Dage i alt

1. måned
2. måned
3. måned
4. måned
5. måned
6. måned

Dage ombord i alt:
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Underskrift
Praktikvejleder

