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Referat til styremøte, Lokførerskolen  Møte nr.:  3- 2021 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

0900 - 1030.  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Digitalt møte 

Møterom: Digitalt: Teams 

Møtedato:  

6. mai 2021       

Referent: Kai Erik Jensen T. 98 86 73 70 Antall sider inkl. denne: 2 

 Til stede: 
Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eirik Hågensen (Jdir (Fagskolen i Viken)), Rolf 

Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Håvard Espelund, vara (Ansatterepresentant), Marianne Ljosåk, 

vara (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), , Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), 

Ringdal forlot møtet kl 0957 etter sak 12. 

Fravær: 
Ole-Peder Kristian Holmberg (studentrepresentant 1-20) Han har avsluttet på studiet, Vegard Michaelsen 

(2-21) ny studentrepresentant, Øyvind Gunnestad (Ansatterepresentant), Håvard Vestgren 

(Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Bente Tangen (Jdir) 

Kopi til:  
   
Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Informasjonssaker 

Ny studentrepresentant i styret: Vegard Michalsen fra kull 2-21  

Koronasituasjonen – Rektor orienterte 

Taushetserklæring - I et styremøte i 2020 ba styret administrasjonen sende ut taushetserklæringer til 

eksterne styremedlemmer. Dette er nå gjort. Mangler noen få signaturer. Rektor purrer.  

11 Opptaket 2021 

 
Rektor gjennomgikk gjennomføringsprosessen.  

Styret mente at opptaket var gjort korrekt og riktig.  

 

Styret diskuterte fagbrev og entreprenører. Skolen har i dag ingen oversikt over søkere som er tilknyttet 

entreprenører. Skolen har bedt Bane Nor om eventuelt å få en slik oversikt for å kunne legge til rette for 

disse studentene.  

 

Vedtak:  

Styret godkjenner opptaket 2021. 

 

12 Kvalitetsrapporten – 2020 (vedlegg 1) 

 
Rektor orienterte kort om rapporten. Skolen forventer en stor økning i lokomotivførerkandidater i 2021.  

 

Styreleder orienterte kort om prognoser for antall lokomotivførere i Norge. Analysene viser kanskje en 

tendens til at det er færre sertifiserte lokomotivførere i aldersgruppen 55 til 62 enn tidligere observert.  Han 

takket Norsk Lokomotivmannsforbund for at Jernbanedirektoratet har fått tall som de kan bruke i sine 

analyser for framtidens opptak til Lokførerskolen.  

 

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening og Norsk Lokomotivmannsforbund vil undersøke sine tall, og 

vil kunne gi en tilbakemelding til Jernbanedirektoratet om sine funn.  

 

Vedtak 

Styret vil gi ros til skolen for god gjennomføring av studieåret 2020 på tross av krevende 

omstendigheter. 

Styret tar kvalitetsrapporten til orientering.  

 

13 Eventueltsak 1 

 
Rektor la fram oversikt over de fullmakter rektor har fått fra styret på grunn av Koronasituasjonen.  

Styret har gitt rektor følgende fullmakt: 
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• Rektor gis fullmakt til å konvertere vurderingsformer som innebærer fysisk tilstedeværelse til 

digitale vurderingsformer.  

• Rektor gis fullmakt til å forlenge sensurfristen med inntil ti virkedager 

• Rektor gis fullmakt til å kunne åpne for individuelle løp under øvelseskjøring. 

• Rektor gis fullmakt til å gi kjørelærer anledning til å vurdere når studenten har oppnådd 

læringsutbytte for den aktuelle øvelseskjøringen utenfor tidsløpet eller forventet antall 

øvelsestider. 

• Rektor gis fullmakt til å tillempe skolens forskriftskrav til legeerklæring ved sykdom under praksis. 

Rektor vil kunne godta egenerklæring ved sykdom 

• Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere bestemmelser på grunn av den ekstraordinære 

situasjonen relatert til Koronaepidemien. Styrets leder vil måtte godkjenne tiltakene, før tiltakene 

blir iverksatt. Rektor er ansvarlig for at vedtak etter denne bestemmelsen informeres tilstrekkelig 

til berørte parter. 

 

 
  

Styret tok tallene til orientering. Styret mener at fullmaktene skal videreføres fram til neste 

styremøte. 

 

Vedtak 

Rektors fullmakter videreføres fram til neste styremøte.  

 

14 Eventueltsak 2 

 

Styreleder ba rektor om å legge fram en sak om tenkte revisjoner som skal gjennomføres i 2021. 

Styret bør diskutere revisjonsplanen som kan påvirke styrets ansvar og myndighet i henhold til 

Fagskoleloven.  

Saken bør kunne gjennomføres i ved hejlp av e-post.  

Rektor vil sende ut en sak i mai/juni til styret om revisjonsplan -2021.  

 

Vedtak 

Styret ber om at revisjonsplan 2021 styrebehandles før sommeren.  

 

 Neste ordinære styremøte: 23. september 2021 kl 1400-2000. Vi håper på at vi kan møtes og ta en 

middag.  
 


