Pressemeddelelse

Marstal, torsdag den 13. oktober 2016

Rektoren for Marstal Navigationsskoles stopper.

Rektoren for Marstal Navigationsskoles gennem de seneste 2½ år, Jens Naldal, har meddelt skolens
bestyrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling.
”Det er med stor beklagelse, jeg har modtaget Jens’ opsigelse. Bestyrelsen er utroligt glad for Jens og den
indsats han har ydet for at få skolen på rette spor igen, men vi respekterer selvfølgelig hans beslutning om
at overdrage roret til andre. Jeg og den øvrige bestyrelse ønsker at takke Jens for den store indsats, han har
ydet og ønsker ham alt mulig held og lykke fremover,” siger formanden for bestyrelsen, Anne-Grete
Lysgaard.
Jens Naldals opsigelse kommer i forlængelse af, at han gennem de seneste år har brugt meget energi på at
gennemføre en omstrukturering og effektivisering af skolen, som betyder, at skolen igen fra 2017 har
overskud på driften.
”Bestyrelsen er meget taknemmelig for den kæmpe indsats, Jens har ydet for at få rettet skuden op, og ikke
mindst få rettet besætningens fokus mod ændrede arbejdsmåder og forbedret effektiviteten. Sværere
rammevilkår for de maritime skoler som helhed samt det faktum, at Marstal Navigationsskole har en dyrere
drift end andre tilsvarende skoler betyder, at vi gennem seks år har haft underskud. Det har Jens og
bestyrelsen haft fokus på at få ændret, og det ser nu ud til at lykkes fra og med næste år,” siger Anne-Grete
Lysgaard med henvisning til, at skolens budget for 2017 for første gang i seks år kalkulerer med sorte tal på
bundlinjen.
”Indenfor det seneste år har ledelsen måtte reducere medarbejderstaben med otte personer, hvilket svarer
til en reduktion på 20 %. Dette har været svære, men nødvendige tiltag for at sikre skolens økonomi, men
det er klart, at det er svære beslutninger at træffe, når man – som i Jens’ tilfælde – også møder samme
personer i Brugsen og andre steder. Jeg har fuld forståelse for at dette dilemma er uholdbart, og kan blive
yderligere forstærket i fremtiden ” siger Anne-Grete Lysgaard.
Selv om skolens økonomi nu er forbedret, varsler Anne-Grete Lysgaard og den øvrige bestyrelse, at
moderniseringen og effektiviseringen af Marstal Navigationsskole fortsætter. Over det seneste halve år har

ledelsen i tæt samarbejde med bestyrelsen iværksat en handlingsplan til forbedring af skolens økonomi.
Handlingsplanen indeholder forskellige elementer herunder en reduktion i antallet af mellemledere, en
ændret ansvarsfordeling blandt mellemlederne og et konstant fokus på omkostningsreduktioner – alt
sammen så vidt muligt uden samtidig at gå på kompromis med kvaliteten i undervisningen.
”Jeg ser en lys fremtid for Marstal Navigationsskole, hvis vi løbende optimerer vores drift og fokuserer på at
blive mere effektive. Det forudsætter dog, at alle bakker op om skolen. Bestyrelse, ledelse, medarbejdere,
studerende og Ærøboere i det hele taget. Vi har noget unikt, som ingen andre maritime uddannelser kan
byde på, og det skal vi værne om og udbrede budskabet om til endnu flere i de kommende år,” siger AnneGrete Lysgaard.
I forlængelse af Jens’ store indsats medoptimering og forbedring forestår der endnu mange svære
beslutninger og valg. Den kommende tid kommer til at kræve store strukturelle og organisatoriske
forandringer. Et tiltag for at styrke effektiviteten er bl.a. ønsket om et samarbejde med
Maskinmesterskolen i København for at udbyde maritime uddannelser i Hovedstaden.
Jens Naldal forventer at fratræde ved udgangen af året. Bestyrelsen har igangsat processen med at finde en
ny rektor.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand Anne-Grete Lysgaard på tlf. 4031 5826 eller email agl@lysgaard.com.

Om Marstal Navigationsskole.
Marstal Navigationsskole er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolens
formål er at gennemføre undervisning inde for godkendte søfartsuddannelser i overensstemmelse med
gældende lovgivning og regelsæt . Der udbydes endvidere undervisning og kursusaktivitet der er underlagt
til enhver tid gældende regler fra Søfartsstyrelsen. Desuden udbyder skolen konsulent- og
udviklingsvirksomhed inden for maritime og beslægtede områder. Herudover tilbyder skolen HF-søfart i
samarbejde med VUC Fyn. HF-søfart er en ungdomsuddannelse, der kombinerer den grundlæggende
søfartsskole med en fuld HF-uddannelse.
Skolen ledes af en bestyrelse, som varetager de overordnede præmisser, den daglige ledelse varetages af
rektor. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges/udpeges hvert 4. år. I den daglige ledelse indgår
yderligere en prorektor og afdelingsledere som varetager skolens øvrige afdelinger. I 2016 er der opskrevet
285 studerende og elever på Marstal Navigationsskole.
Læs mere på www.marnav.dk

