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ÅRETS PRAKTIKPLADS
Peter Husth er født og opvokset i
fiskeriet, men ikke alle unge fiskere har
denne fordel. Derfor ser Peter det også
som en vigtig del af fiskeriets udvikling,
at de, der har viden og erfaring med
fiskeri, påtager sig den opgave det er
at uddanne den yngre generation af
fiskere. Foto: Helle Kristensen.

Der er ikke
plads til
mors dreng
på havet

Skipper Peter Husth og resten af besætningen på Årets Praktikplads
FN 462 Jeanne sætter en ære i at forvandle unge mænd til dygtige
fiskere - det kræver hårdt arbejde, at man lærer af sine fejl og
udvikler sig
ÅRETS PRAKTIKPLADS
Af Helle Kristensen
Fiskeri er ikke noget, du lærer ved at sidde med
næsen i en bog. Du skal ud prøve det af! Og er du
ikke en af dem, der er født ind i en fiskerfamilie,
så er det essentielt, at du får en god praktikplads.
En praktikplads, hvor du kan vokse og udvikle
dig.
Sådan en praktikplads er FN 462 Jeanne med
skipper Peter Husth, som netop er blevet kåret til

Årets Praktikplads 2019 af Fiskeriet Arbejdsmiljøråd.
Peter Husth er kendt for sit store engagement i
udvikling af fiskeriet. I maj blev nybygningen FN
462 Jeanne døbt. Men det er ikke kun, når der skal
bygges nyt fartøj, at Peter Husth ser muligheden
for at bidrage positivt til udviklingen i fiskeriet.
Han har selvfølgelig en lærling med ombord.
- Min filosofi er, at man skal bidrage lidt til udviklingen - både når vi bygger nye fartøjer, men
også når det handler om at hverve nye folk til
fiskeriet. Vi kan ikke allesammen være født ind

Vi ønsker alle vore kunder
en rigtig god jul
samt et godt nytår og
takker for god samhandel
i 2019

i fiskeriet, og hvis vi vil sikre, at vi fortsat har et
sundt erhvervsfiskeri med dygtige og kompetente fiskere, så kræver det, at vi påtager os den opgave det er at uddanne dygtige fiskere, siger Peter
Husth.
Han er selv født ind i en fiskerfamilie. Både Peters far og svigerfar sejler med som en fast del af
besætningen på FN 462 Jeanne.

Som at smide en joker
Én ting er at have de gode intentioner om at medvirke til at uddanne dygtige fiskere. Noget andet
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ÅRETS
PRAKTIKPLADS
Fiskeriets Arbejdsmiljøråds bestyrelse
har igen i år kåret Årets Praktikplads.
Valget faldt på FN 462 Jeanne, for sin
særlig store interesse i at bidrage til,
at lærlingen har fået en forståelse af,
hvad et godt og sikkert arbejdsmiljø er,
og hvor de faglige kompetencer
er videregivet med stor vægt
på arbejdsmiljø og
sikkerhed ombord.

DET STOD DER OM FN 462 JEANNE
I INDSTILLINGEN
Det er en virkelig god hyre, hvor du som
ny elev kommer ud til en båd, hvor hele
besætningen prøver at vise dig alt og
sætte dig ind i tingene så godt som muligt
Du får virkelig lov til at arbejde selvstændigt,
hvis de mener, du er klar
Det er et sted, hvor de er der for dig hele
tiden og ikke bare ser dig som en elev, der
bare skal arbejde, men de tager dig ind
som en del af familien

Foruden kåring af årets praktikplads, giver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
hvert år en schweizerkniv i gave til samtlige modtagere af det Blå
Bevis. Direktør Flemming Nygaard Christensen fortæller, at det er
en mangeårig tradition, at rådet giver en gave til de nyuddannede
fiskere. Valget om at give en Schweizerkniv bunder i et ønske
om at give en praktisk gave, som fiskerne kan have gavn af,
når de arbejder ude på vandet. Foto: Helle Kristensen.

De 2 år jeg har haft om bord har været 2 år,
hvor jeg har udviklet mig meget som fisker
og som person
Jeg vil gerne anbefale denne læreplads til
andre elever, da det er et sted, de tager hånd
om dig, lige meget hvor du kommer fra, eller
hvad du har af problemer.

er at kunne udleve det i praksis.
- Det er altid specielt at møde de unge
fiskere for første gang. Det er sjældent, at
kemien er der lige fra begyndelsen af. Der
er altid en periode, hvor man lige skal se
dem lidt an, og hvor de skal se os an, og vi
har da også trukket et par nitter gennem
tiden, men overordnet er det en positiv oplevelse for os at have elever med ombord,
fortæller Peter Husth.
Når eleverne fra Fiskeriskolen første
gang træder ombord på båden, har de
stort set ingen viden om fiskeriet. De har
et introforløb på skolen, hvor de i løbet
af tre uger har fået lidt teoretisk viden og
en smule praktisk erfaring. Men slet ikke
noget, der kan forberede dem ordentligt
til det liv, der venter på havet. For Peter
Husth og den øvrige besætning på FN 462
Jeanne, er det at have lærling med ombord
derfor også et friskt pust til den daglige
trummerum.
- Selvfølgelig laver de mange fejl og
dumme ting, særligt i starten, men det, synes jeg, også er noget af det, der er med til
at gøre det sjovt. Det er med til at holde humøret oppe og give et friskt pust ombord.
Eksempelvis når der pludselig kommer en
elev op og afleverer en fisk hos mig i styrhuset, fordi en af de andre gutter har givet
ham besked om det. Det synes jeg helt ærligt, er med til at gøre forløbet sjovt, og det
betyder, at vi har noget at grine af efterfølgende. Det er lidt som at smide en joker på
bordet, fortæller Peter Husth.

Et sted, hvor de viser dig, at alt er muligt,
hvis du selv vil det – du har alle muligheder
her ombord.

Peter Husth har ikke selv tal på hvor
mange elever, som han har uddannet,
men han gætter på tallet er omkring ti.

Ingen pyller
FN 462 Jeanne sejler ca. 347 dage om året.
Med så mange havdage, er det givet, at
det ikke er en praktikplads for sarte sjæle. Under interviewet sidder Peter Husth
med en håndryg, der er mærket af tre stikmærker. Tidligere på dagen har han og en
makker øvet sig i at lægge drop under et
medicinkursus. For folk uden kendskab
til fiskerierhvervet virker det en smule
makabert at bruge en onsdag formiddag
på at øve indlægning af drop, men det er
nødvendigt. For livet på havet er meget
mere end smukke solnedgange og blikstille vand. Det er høj sø, fysisk hårdt arbejde
og et erhverv forbundet med en vis form
for risiko. Peter Husth understreger derfor også, at det kræver en elev af en særlig
støbning, hvis man skal fuldføre et praktikophold hos ham. Der bliver ikke taget
særlige hensyn til praktikanterne. De indgår på lige fod med den øvrige besætning.
- Når først vi får pillet mors dreng af
dem, og vi får dem hærdet lidt, så er det
faktisk ret fint at få lov at tage del i den udvikling, de gennemgår, fra de første gang
træder ombord på skibet, til de modtager
deres Blå Bevis. Vi tager ikke særlige hensyn til vores elever, vi står ikke klar til at
pylre om dem som en flok mødre. Men vi
hjælper dem efter bedste evne til at vokse

og udvikle sig, ved at give dem ansvar, siger Peter Husth.

DE
INDSTILLEDE
TIL ÅRETS
PRAKTIKPLADS

Lysten og viljen
Den seneste elev er Patrick Egede Pedersen; som netop er blevet udlært, og som
indstillede Peter Husth til prisen som
Årets Praktikplads.
- Patrick har udviklet sig helt vildt, fra
jeg første gang mødte ham. Han har som
alle andre elever lavet rigtigt mange fejl,
men jeg kan også se, at han har taget ved
lære af sine fejl og er vokset med opgaven.
Jeg synes, der er noget fint i at tage del i
den udvikling. Det er imponerende at opleve, når en ung mand uden forudgående
kendskab til fiskeriet, kan udvikle sig til
at blive en dygtig fisker på knap to år, konstaterer Peter Husth og understreger, at
det ikke er praktikpladsen alene, som gør
det. Hvis man skal blive en dygtig fisker,
så kræver det viljestyrke, selverkendelse
og evnen til at kunne arbejde selvstændigt
og vise initiativ.
- Uanset hvor god en praktikplads du
får, så starter læringen ved dig selv. Har du
ikke lysten eller viljen, så bliver det aldrig
et godt forløb, afslutter Peter Husth.

Det er lærlingene selv,
som indstiller fartøjer –
og der kom en stribe
indstillinger

• FN 234 Canopus
• FN 462 Jeanne
• L 56 Anna-Lise
• L 120 Linette
• RI 372 Anni Nielsen
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