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Uddannelseskravene, for opnåelse af et DANMARKS FRITIDSSEJLER UNIONS (DFU) kompetence bevis,
fremgår af uddannelseskravene for de enkelte uddannelser.
Der er ikke formelle myndighedskrav krav for undervisningen af fritidssejlerne, der frit kan vælge hvordan,
og hvor de erhverver den fornødne viden.
For opnåelse af et DFU kompetence bevis skal fritidssejleren derfor i, en prøve, dokumentere viden og
færdigheder, svarende til uddannelseskravene for den enkelte uddannelser. Prøven aflægges overfor en
DFU bemyndiget Censor.
Prøvernes kvalitet og niveau fastholdes ved, lejlighedsvis overværelse af en DFU bemyndiget
Tilsynsførende, der med DFU autorisation overværer og, om nødvendig, tilretter prøven til det fastlagte
niveau.
DFU bemyndiget Censor.
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION tildeler autorisation, som bemyndiget DFU Censor, efter ansøgning og
følgende retningslinjer:
➢
➢
➢
➢

Ansøgerens relevante uddannelse er én grad højere end det ansøgte niveau.
Ansøgerens erfaring som underviser,
Ansøgerens eventuelle pædagogiske uddannelse,
Ansøgerens erfaring som fritidssejler.

Udover ovenstående formelle krav interviewes ansøgeren af DFUs kvalitetskoordinator for, at fastlægge
ansøgerens egnethed.
Bemyndigelsen udstedes for en 2-årig periode regnet fra den først kommende 1. januar.
Den bemyndigede Censor må ikke afholde prøve for personer, de selv har undervist. Derudover må den
bemyndigede Censor ikke afholde prøver, hvor prøvens resultat kan være påvirket af familiemæssige,
økonomiske, eller kommercielle interesser.
En ansøger, som bemyndiget Censors, tilhørsforhold til andre organisationer vil ikke være diskvalificerende
for godkendelse.
Den DFU bemyndigede Censor optages i DFU´s register for Censorer og Tilsynsførende.
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DFU Bemyndiget Tilsynsførende
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION tildeler autorisation, som bemyndiget Tilsynsførende, efter ansøgning og
følgende retningslinjer:
➢
➢
➢
➢
➢

Ansøgerens relevante uddannelse,
Ansøgerens erfaring som underviser,
Ansøgerens pædagogiske uddannelse
Ansøgerens erfaring som bemyndiget Censor
Ansøgerens erfaring som fritidssejler

Udover ovenstående formelle krav interviewes ansøgeren af DFUs kvalitetskoordinator for, at fastlægge
ansøgerens egnethed.
Bemyndigelsen udstedes for en 2-årig periode regnet fra den først kommende 1. januar.
En ansøger, som bemyndiget Tilsynsførende, tilhørsforhold til andre organisationer vil ikke være
diskvalificerende for godkendelse.
Den Tilsynsførende dokumentere sin bemyndigelse ved et af DFU udstedt billede dokumentation.
Den DFU bemyndigede Tilsynsførende optages i DFUs register for Censorer og Tilsynsførende.
Dokumentation for bestået prøveaflæggelse.
Censor udfærdiger dokumentation (kompetence bevis) for prøvens afholdelse og relevans, i forhold til
uddannelseskravene. DFU`s kvalitetskoordinator foretager indberetning til Søfartsstyrelsen, ved anvendelse
af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater, senest 14 dage efter
prøvens afholdelse.
Endvidere angives elevernes uddannelsesniveau og eventuelle mangler, eller ønsker om ændringer for
styrkelse af uddannelsens kvalitet i Censors prøveevaluerings dokumentation.
Dokumentationen sendes til DFU, hvor de indgår i kvalitets overvågningen og den løbende audit.
Tilsyn:
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION fører stikprøvevise tilsyn med prøveafholdelserne.
Den DFU Tilsynsførende påses, at prøverne afholdes efter de givne retningslinjer, og vejleder den
bemyndigede censor med hensyn til disse retningslinjer. Finder den tilsynsførende, at prøven på
væsentlige områder afviger fra retningslinjerne, må den DFU tilsynsførende, overfor den eller de personer,
der forestår prøveafholdelse, redegøre for, hvorledes prøvens afholdelse kan bringes i overensstemmelse
med de givne retningslinjer.
Såfremt den bemyndige Censorer, der afholder prøven, ikke godtager den DFU Tilsynsførendes vurdering,
er den Tilsynsførende bemyndiget til, at afbryde prøven. Den DFU Tilsynsførende indsender en
indberetning til DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION, hvori der redegøres for de forhold, der har ført til
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prøvens afbrydelse. På grundlag af indberetningen træffer DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION, indenfor 14
dage, beslutning om, hvad der videre skal foretages.
Klageadgang:
Fristen for at klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Klager, der vedrørende prøver afholdt i henhold til dette dokument, indgives til den DFU Censor, der har
forestået prøven. Censor videresender klagen, indenfor to uger, til DFU`s Kvalitetskoordinator, ledsaget af
egen stillingtagen til klagen. klageren anmodes om, indenfor en 1 uge, at kommentere udtalelsen.
Kommentaren, medsendes DFU Censors indberetning.
Klagen afgøres af DFUs Kvalitetskoordinator, der til lejligheden kan inddrage 2 Bemyndigede Tilsynsfører,
som bisidder. Klager medtages i kvalitetsvurderingerne.
Afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
Dokumentation og honorering af prøveafholdelse og tilsyn.
Sammen med dokumentationen af prøvens afholdelse, med elevens data, foto og kvalitetsbedømmelsen af
prøveafviklingen samt elevens forberedelse til prøven, sendes afregningen for kørte kilometer (IHT. Kraks
Ruteplan) og prøve honoreringen til DFU. Honoreringen indsættes på vedkommendes konto.
Opsigelse og tilbagekaldelse af autorisation.
DFU kan, ved tungtvejende årsager, tilbagekalde autorisation som bemyndiget Censor eller Tilsynsførende.
En Censor, eller Tilsynsførende, kan skriftligt frasige sig bemyndigelsen og udtræde af DFUs Kompetence
Organisation.
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