HF-Søfartsuddannelse og friluftsliv
Jeg har nu gået på HFsøfart i 2½ år i Marstal
og har et ½ år tilbage.
Mit navn er Jonas
Brøndsel og jeg er 18
år. Jeg har været
spejder i 8-9 år, og har
en masse erfaring
Billede 1 - Jonas Brøndsel
indenfor friluftsliv. Jeg
kommer fra en blå spejdergruppe, Laurentius på
Sjælland og har gået på Stenlille skole. Derefter
kom jeg på Gunslevholm Idrætsefterskole i et år,
og nu bor jeg så på Ærø, hvor jeg studerer HF –
Søfart.

Jeg har haft en kæmpe fordel hernede,
især på Navigationsskolen, fordi jeg er
spejder. Man er vant til at lave knob og
man kan mange af dem man skal lære i forvejen.

Det er en 3 år lang uddannelse, hvor man får en
Hf og en skibsassistent uddannelse. Men er
skiftevis på VUC Ærø og på Marstal
Navigationsskole, som ligger dør om dør. Det er
super dejligt, at der er en søfartsdel i ens
gymnasiale uddannelse. Det gør at HF delen ikke
er ligeså hård som en normal HF, fordi man har
den afveksling, med også at komme på
Søfartsdelen. Et godt eksempel ville være min
onsdag hvor jeg starter dagen med fysik, derefter
skal jeg så til mit ynglings fag, metalværksted
ovre på navigationsskolen, og så er der historie
bagefter. Det giver en dejlig afveksling i
hverdagen, at man engang imellem kommer ud
og sejle i skolens både, eller at vi om vinteren
sidder i rigger værkstedet og lærer nogle nye
knob og splejs.

Billede 2 - Min spejder gruppe er på sommerlejr på Ærø.

Jeg er super glad for at bo på Ærø, det er en dejlig
ø og man kan få en masse fede oplevelser her.
Jeg tror også det er en god måde at flytte
hjemme fra på. Jeg syntes i hvert fald, at jeg på
en god måde har vænnet mig til ikke at bo hos
mine forældre mere. Når man kommer fra en
efterskole så er det et godt skridt videre, da det
næsten er som at gå på efterskole. Man bor på
kollegier sammen med sine klassekammerater,
som man i øvrigt har et super godt forhold til,
fordi man lærer hinanden at kende på en anden
måde, end bare hvordan man er i skolen. En af de
eneste forskelle, der er på efterskolen og HFSøfart er, at man selv laver sin mad og man
betaler en husleje, og at man selv kan bestemme
hvad man gør i sin fritid.

Man er god til at samarbejde med andre, og man
er ikke bange for at blive beskidt. Især i
navigationstimerne, hvor man skal lære om kort
og kompas, har jeg haft en kæmpe fordel, måske
også fordi jeg er orienteringsløber, men grunden
til at jeg startede på orienteringsløb var på grund
af at jeg var spejder.
Bare fordi man starter på HF-søfart betyder det
nødvendigvis ikke, at man vil være sømand og
bruge sit liv på det, en tredjedel af min klasse er
her fordi de gerne ville have en anderledes
gymnasial uddannelse. Jeg tror heller ikke, at jeg
skal ud og sejle bagefter, men nu behøver jeg i
hvert fald ikke at skulle tage den søfartsmæssige
grunduddannelse, hvis jeg lige pludselig finder ud
af at jeg gerne vil være styrmand.

Billede 1 - Mig og min lærer Peter (th), samt resten af min
årgang, er på studietur og se på verdens største skib
Majestic Mærsk, der i september blev vist frem i
København.

Mange af mine kammerater er dog blevet så bidt
af det, at de allerede har bestemt at søfart er det
rigtige for dem.

Så hvis du er spejder og gerne vil have en
gymnasial uddannelse, hvor man kan lave nogle
anderledes ting / spejderarbejde, så vil jeg
anbefale denne uddannelse. Eller hvis du bare
gerne vil have et sted hvor det er lidt mere
afslappet med de faglige fag, så er dette også et
sted for dig. Jeg har i hvert fald fået meget gavn
af det og gør det stadig. Du kan læse meget mere
om uddannelsen på www.hf-søfart.dk.

Med spejder hilsen
Jonas Brøndsel
Billede 2 - På studieturen til København besøgte vi også
Diesel House, med mange spændene motorer.

