Farligt Farvand 2016
Kom på 4 dages udfordrende tur med Søværnet og SSP Frederikshavn
I uge 21 fra d. 24.-27. maj bliver 25 unge ført rundt i udfordrende øvelser
på land og i vand.
Der vil både være fart over feltet og brug for udholdenhed, men vi lover,
det bliver sjovt!
Førerne på turen er i gang med en lederuddannelse indenfor Søværnet,
og de har brug for dig til at blive dygtige ledere.
Som deltager skal du være indstillet på at tage udfordringerne op – også
når du bliver bange, provokeret, træt og meget andet.
Vi vil til gengæld hjælpe dig med at turde, at kunne og at holde humøret
højt.
Turen laves i et samarbejde mellem Søværnet, SSP Frederikshavn og
Frederikshavn Produktionsskole.
Vi glæder os til at se fra dig 
For yderligere oplysninger er du velkomme til at kontakte
Personalet på Produktionsskolen
eller
SSP-koordinator
Anne Roma Nielsen
på tlf. 20552836

Maj 2016

Farligt Farvand Maj 2016
Søværnets Sergent- og Grundskole og SSP Frederikshavn fortsætter i
2016 det samarbejde, som blev etableret i 2013 om projektet Farligt
Farvand, som i år gennemføres hele to omgange, nemlig i juni og
september.
Farligt Farvand gennemføres som en 4 dages feltøvelse, hvor 25 unge fra
Frederikshavn Produktionsskole deltager, ledet af sergentelever fra
Søværnet. Herudover deltager personale fra Søværnets sergentskole, SSP
og Produktionsskolen.
Projektet gennemføres med to sidestillede formål: Dels er formålet at få
indført mere praktisk ledelse i søværnets grundlæggende
sergentuddannelse, og dels er formålet at give de unge en oplevelse med
vægten lagt på livsglæde, lærdom og selvudviklende fysiske opgaver og
samarbejdsøvelser.
SSP er sammen med medarbejderne på Produktionsskolen som
ressourcepersoner ansvarlige for elevernes psykiske tilstand og vil under
øvelsen opretholde en tæt kontakt til de unge, så overbelastninger og
stress undgås.
De unge er rekrutteret blandt eleverne på Produktionsskolen ud fra
kriterier om, hvilke unge der vil kunne profitere af en øvelse af denne art,
samt hvilke unge der har en motivation for at deltage.
Sergentskolen står for planlægning og afvikling af selve forløbet og
bidrager med personel og materiel, ligesom de sikrer, at alle

sikkerhedsforskrifter og procedurer er overholdt. Niveauet, belastningen
og individuelle faremomenter skal tilrettelægges med behørigt hensyn til
deltagernes formåen og med ét overordnet succeskriterium, nemlig at alle
gennemfører øvelsen og har en god oplevelse.
Øvelsen i praksis
Farligt Farvand er ikke en overlevelsestur, der stiller store krav til fysik,
men mere en øvelse, hvor der lægges vægt på livsglæde, lærdom,
samarbejde – og hvor de unge gerne skal mærke egne grænser og
forsøge at bryde dem en anelse. De unge skal opleve en afslappet tone
efter princippet venlig men bestemt.
Alle turens deltagere mødes tirsdag morgen, hvor man iklædes
kampuniformer, rygsække samt diverse udrustningsgenstande og
feltrationer. Der skal overnattes i naturen, gennemføres forskellige
samarbejdsøvelser, selvtillidsprøver, og man udfordres inden for
teamwork, egen adfærd, gensidig respekt og forståelse samt personlig
udvikling.
På afslutningsdagen, fredag den 27. maj er der diplomoverrækkelse, hvor
alle forældre/pårørende inviteres til at komme. Imens de unge afleverer
grej m.m. på skolen, vil der blive vist billeder og fortalt om turen.

