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Vedrørende Endring av skifteopplæring 

Saksref.  

Dato 05.01.2021 

Vurderingsmetode i skifting 
I forbindelse med omlegging av delemnet praktisk skifting foreslås det å endre vurderingsmetode til 

praksisvurdering i form av arbeidskrav som skal gjennomføres av student og vurderes til bestått/ikke 

bestått. 

Arbeidskravene skal være utført i løpet av kurset og vurderes til godkjent eller ikke godkjent av instruktør. 

Alle elementene må være godkjent for å bestå delemnet. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det ett (1) nytt 

forsøk på å få delemnet godkjent. 

Vi legger opp til ny vurdering i delemnet skifting i form av to arbeidskrav som må være godkjent for å få 

praksisvurdering bestått. 

• Kunnskapstest med resultat godkjent. 

• Demonstrasjon av praktiske ferdigheter, inkludert egen sikkerhet 

Alle arbeidskrav må være godkjent innen siste dag av skiftekurset.  

Vurderingskriterier for kunnskapstest: 

Studenten skal oppnå minst 70% rett i automatisk rettet skriftlig test, som skal måle kunnskapsaspektet i 

kurset. Testen tas første gang normalt halvveis i kurset. 

 

Vurderingskriterier ferdigheter: 

Studentene skal kunne utføre følgende oppgaver tilfredsstillende: 

• Kopling mellom kjøretøy. 

• Stenging av brems på kjøretøy. 

• Betjening av lastveksel på godsvogn. 

• Fullstendig bremseprøve, gjennomslagsprøve, forenklet prosedyre 
o I rollen som bremseprøver 

o I rollen som lokfører ved hjelp av bremseprøvingsstativ. 

• Foreta vognopptak, bestemme bremsegruppe og beregne bremseprosent for tog. 

• Kommunisere med infrastrukturforvalter etter kommunikasjonsstandard. 

• Ivareta egen og andres sikkerhet under skifting. 

• Planlegge og utføre skifting på stasjon og sidespor 

o Betjene kontrollås, sporveksel og sporsperre. 

o Signalgiving, muntlig via radio og håndsignaler. 

o Igjensetting. 

o Hensetting. 
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Instruktør fører oversikt etter hvert som studenten viser at ferdigheten er oppnådd. Alle punkter må være 

godkjent innen utgangen av kurset.  

Læringslogg: 

Studenten skal i tillegg arbeide med læringslogg gjennom hele kurset. I loggen skal studenten vise 

refleksjon rundt egen rolle som sikkerhetsbarriere under skifting og bremseprøving. 

 

Avsluttende samtale: 

Student og instruktør skal ha en avsluttende formell samtale om kursets innhold og gjennomføring. 

Samtalen skal oppsummere studentens og instruktørens inntrykk og refleksjoner rundt praksisen som er 

gjennomført. Arbeidskravene gjennomgås. Studenten og instruktøren går sammen gjennom eventuelle 

områder der studenten må jobbe videre faglig i studieløpet. Referat fra refleksjonssamtalen arkiveres i 

studentmappe. 

 

 

Implementering og ikrafttredelse  

Endringene vil bli gjort i skolens nye forskrift § 3-6: 

§ 3-6.Praksis 

(1) Dersom studenten ikke får godkjent praksisperiode, må studenten gjennomføre og bestå ny 

praksisperiode for å få lov til å avlegge avsluttende eksamen. 

(2) Studenten vurderes i emnet praksis etter kriterier vist i studieplanen. 

(3) Studenten varsles skriftlig ved fare for ikke bestått i delemnet øvelseskjøring i emnet praksis, 

senest 2 uker innen fristen for sluttvurdering i delemnet.  

(4) Dersom studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir 

grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om 

forutgående varslingsmelding ikke er gitt. 

(5) En student har rett til å prøve å få bestått praksisvurdering i delemnene øvelseskjøring og 

skifting to (2) ganger. 

I (2) viser vi til at alle kriterier er vist i studieplanen 

I (3) har vi tatt ut delemnet skifting, fordi delemnet blir som beskrevet over.  

I studieplanen vil dette bli beskrevet: 

Praksis består av to delemner. Disse delemnene er øvelseskjøring og skifting.  
Praksis vurderes i hvert delemne gjennom en praksisvurdering.  
Praksisvurdering delemne øvelseskjøring settes i øvelseskjøring 3 av kjørelærer med 
karakter bestått / ikke bestått.  
Praksisvurdering i delemne skifting består av arbeidskrav som må være godkjent for å 
få bestått. 
Elementer i arbeidskravet: 

• kunnskapstest 

• demonstrere praktiske ferdigheter 

Delemnene skifting og øvelseskjøring må være bestått for at samlet karakter i 

emnet skal gis som bestått.  

Det vil også bli gjort endringer i opplæringsplanen for praksis.  

Ikrafttredelse av ny vurderingsform i skifting vil gjøres gjeldede fra 15. mars 2021.  Det vil berøre 

kull 5-20, 6-20, 7-20 og alle kull med oppstart i 2021 vil bli berørt.  


