Til eksamen i arbejdsmiljø
Seks skipper-elever har som de første taget eksamen i sikkerhed og miljøbeskyttelse
på Fanø Navigations- og Skipperskole. Den er en del af uddannelsen til fiskeskipper
af 3. grad.
Nu kan fiskeskipperne stå til havs som sikkerheds- og miljø-ansvarlig. For gennem
undervisningen i sikkerhed og miljøbeskyttelse har de fået både praktiske og teoretiske
færdigheder.
- Vi sætter fokus på erhvervsfiskerens sikkerhed, hans trivsel og hans arbejdsmiljø. Samtidig
lærer fremtidens skippere, hvordan de bedst muligt beskytter det omgivende miljø.
Det fortæller Flemming Christensen fra Fanø Navigations- og Skipperskole. Det er ham, der
har undervist skipperne i to temadage, og som har ført dem til eksamen.
Han oplyser videre, at skipperne kan lave arbejdspladsvurderinger og arbejdspladsbrugsanvisninger, og de kender også skibets instruktioner og procedurer vedrørende
arbejdsmiljø og –sikkerhed.
De har også fået forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, det kemiske arbejdsmiljø og
risikovurderinger vedrørende sikkerhedsforholdene om bord.
Alle bestod
Skipper-eleverne har lavet et afsluttende projektarbejde. De har bl.a. skrevet om
Industrifiskernes hverdag, Garnfiskeri og Erhvervsfiskeruddannelsen. Mandag den 14. juni gik
de til eksamen. Og alle bestod.
Men inden de nåede så langt, hørte de om, hvordan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Fiskeriets
Arbejdsmiljøtjeneste blev oprettet.
De lærte også om arbejdets udførelse om bord, personlige værnemidler, anmeldelse af
arbejdsulykker, vurdering af arbejdsulykker, risikovurdering samt arbejdsmiljø og sikkerhed.
Arbejdsmiljø for alle
Mogens Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste var på Fanø Navigations- og Skipperskole
for at gæste-undervise de kommende skippere. Han var også censor til eksamen. Og han har
konstateret, at de kommende fiskeskippere er interesseret i arbejdsmiljøet. Han siger:
De er engagerede i arbejdsmiljøet. Og de har gjort sig mange tanker om, hvordan de vil
agere i konkrete situationer, og hvordan de vil styre skibet på en sikkerheds- og
sundhedsmæssig forsvarlig måde. For de har forståelse for, at arbejdsmiljøet er vigtigt for alle
om bord.
Også 12 fiskeskippere fra Skagen Skipperskole har været til eksamen i arbejdsmiljø og
sikkerhed. Det var på Thyborøn-afdelingen, og resultatet var også her positivt.
Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"

