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I samarbejde med Kystliv Holbæk har 
ConCura STU sammensat et maritimt for-
løb med særligt fokus på kystfriluftsliv, ma-
ritime håndværk, fiskeri og sejlads.

Du får som elev mulighed for bl.a. at lære 
selvstændigt at sejle en isefjordsjolle. Op-
levelsen af at kunne sejle ud på vandet 
med sit eget skib, har vi erfaring med, gi-
ver et boost til selvopfattelsen og interes-
sen for livet på vandet. En tur på vandet 
kan skabe selvværd, ro og tid til refleksion. 

Den Maritime Linjes skoleundervisning 
i dansk, matematik og engelsk tager ud-
gangspunkt i de praktiske, maritime ar-
bejdsopgave, fx beregninger i forbindelse 
med skibsbyggeri, formidling af kystlivs-
historie, viden om grundlæggende sej-
ladsfærdigheder, navigation, søsikkerhed 
og meteorologi m.m. Skoleforløbet kan 
afsluttes med en uddannelsesopgave el-
ler et individuelt tilpasset udvalg af FP9 
afgangsprøver.



Livet til søs er fantastisk, og man bliver 
en del af et tæt fællesskab. Da der er be-
grænset plads på et skib, og fordi mange 
arbejdsopgaver er afhængige af flow og 
samarbejde, har fællesskabet brug for ak-
tiv deltagelse og engagement fra alle. Du 
træner således dine sociale færdigheder, 
justerer din tolerancetærskel og lærer at 
løse uenigheder.

Vil du høre mere om Den Maritime Lin-
je på ConCura STU, kan du kontakte 
STU- og skoleleder Randi Hoffmann på:  
tlf. 24 75 38 60 eller rh@concura.dk.

”Når man er derude slipper 
man alt, og alle tanker og 
bekymringer får lov til at 
blive inde på land. Det er 
en fantastisk måde at være 
til stede i verden på”

Citat fra tidl. maritim elev.
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Som elev på ConCura STU, kan du blive en del 
af besætningen på Hjalm. Du får mulighed for 
at lære både at sejle og vedligeholde det flot-
te træskib, og du er med til som skibsgast at 
modtage de gæster, der hvert år sejler med på 
Hjalms erhvervs- og skoletogter.

Navigare necesse est !
”Det er nødvendigt at navigere, ikke at leve. Hold skruen  
i vandet, hold kursen, naviger i livet efter de mål, du har sat dig 
- livet i sig selv har ikke meget værdi, hvis det ikke er fyldt med 
indhold, hvis man ikke gør det nødvendige.”

Pompejus
Romersk feltherre


