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Sejlklubben Sundets Sejlerskole krav til Instruktører 
 

Sejlerskolen har en større pulje af erfarne instruktører at trække på hvoraf 20 instruktør hvert 
år er fast knyttet til grunduddannelsen svarende til Dansk Sejlunions Diplomsejlerskoles 

niveauer “begynder”, “gast” og “rorsmand” der gennemføres på skolens 1. og 2.år. Derudover 
er 5 instruktører knyttet til overbygninger som “kapsejlads” og “tur og trim”. De resterende 

instruktører indgår på en vikarliste og hjælper til som skippere på ture, kapsejladser og 
sommertogt. 

 
For at blive instruktør i sejlerskolen skal man være en erfaren og dygtig sejler, men endnu 

vigtigere skal man have gode kommunikative evner samt pædagogisk forståelse. En instruktør 
skal først og fremmest skabe et trygt læringsmiljø for alle elever. Det er skolens holdning at 

grundlaget for dette udspringer af ordentlighed i mødet med eleven og tidlig 

forventningsafstemning. Instruktøren fungerer i den sammenhæng som repræsentant for 
skolen og skal derfor kunne efterleve skolens værdier og holdninger således at sejlads bliver 

en positiv oplevelse for alle. 
 

Såfremt instruktøren bliver opmærksom på at en elev ikke trives på sejlerskolen, er det vigtigt 
at instruktøren så tidligt så muligt forsøger at afdække årsagen og afhjælpe denne. Såfremt 

det ikke bedre trivslen er det vigtigt at skoleudvalg eller skolechef inddrages mhp. at bistå den 
enkelte instruktør og elev med afklaring og tiltag. 

 
Slutteligt er det vigtigt at sejlerskolens instruktører selv er nysgerrige på nytilkomne elementer 

indenfor sejleruddannelsen. Dette uanset om det er teori/pensum, udstyr, rammer eller 
pædagogiske teknikker. Slutteligt forventer skoleudvalget at instruktørerne kommer med 

konstruktiv feed-back til de nuværende forhold således at sejlerskolen sikres løbende 
forbedring. 

 
Nye instruktører kan indstilles af nuværende instruktører eller søge ved selv at henvende sig, 

men skal godkendes af skolechefen. Instruktører skal årligt godkendes til at forsætte det 
næstkommende år. 

 
Klager til skolen over en instruktør videreformidles via skolechefen på konstruktiv vis. Såfremt 

instruktøren ikke opfylder ovenstående, forpligtiger skoleudvalget sig til at forsøge at hjælpe 

instruktøren med at erhverve de manglende kompetencer. Såfremt dette ikke kan lade sig 
gøre har skolechefen til en hver tid ret til at indstille samarbejdet med den pågældende 

instruktør. 


