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Referat styremøte, Lokførerskolen  Møte nr.:  2- 2022 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

Kl 1200 - 1430 

Saksref.:   

Sted: Lokførerskolen, Klasserom: Gardermobanen 

 

Møtedato:  

20. juni 2022    

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

 Til stede: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Abdul Basit Mohammad (Jdir), Eirik 

Hågensen (Jdir), Eirik Larsson (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind Gunnestad 

(Ansatterepresentant), , Mekonnen Germiso (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), 

Guro Ruud Cedell (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) 

Fravær:  Rolf Ringdal (Norsk Lokomotivmannsforbund) Thomas Engevold (studentrepresentant 4-22), 

Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), 

Kopi til: Assisterende jernbanedirektør, Marit Rønning 
   
Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Velkommen til nye styremedlemmer (Liste over navn og nummer er vedlegg 1) 

 

Informasjonssaker 

• Sak om kandidat ønsker å sertifisere seg uten eksamen fra skolen 

• Personaldager på Elverum – skifting 

• Utfordringer med praktiske skifteområder til opplæringsformål 

• Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn har vært på samtaler og omvisning 

• Klagesaker til Nasjonal klagenemd 

• Ny organisering i Jernbanedirektoratet  

• To nye rapporter fra HK-dir 

 

Vedlagt PowerPoint om noen av sakene 

 

  

9 Kvinnelige søkere   

Vedlegg 5 

 

Styret anser det som en viktig oppgave å få flere kvinnelige søkere 

 

Vedtak:  

 

Styret ber rektor om å rette en skriftlig henvendelse, på vegne av styret, til Kunnskapsdepartementet. 

Styret ber om at departementet vurderer endring i fagskoleloven eller fagskoleforskriften, slik at 

fagskoler kan gi positiv særbehandling for opptak for å oppnå reell likestilling. 

Styret vedtar at elever med vitnemål fra studiespesialiserende videregående skole med R-

matematikk eller S-matematikk som fordypning er kvalifisert for opptak ved Lokførerskolen fra 2023-

opptaket  

Styret ber rektor om å følge opp aktiv markedsføring mot mulige kvinnelige kandidater de neste års 

opptak.  

10 Samlingsbasert utdanning 

Vedlegg 4 

 

Styret diskuterte behovet for å tilby en nettstøttet samlingsbasert utdanning.  

Styret mener skolen bør utvikle en utdannings om er deltidsbasert. 
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Studiet bør ha fokus på studenter som er i arbeid og har behov for å kunne arbeide ved siden av 

studiet. 

Styremedlem Eirik Hågensen sa seg villig til å kunne sitte i styringsgruppa for prosjektet. 

 

Vedtak 

 

Styret vedtar at skolen utvikler en nettstøttet samlingsbasert deltids-utdanning. 

Styret vil ha saken til ny behandling i forkant av oversendelse/godkjenning hos NOKUT. 

 

11 Opptak 2022 

 

Fagskolen hadde opptak gjennom Samordna opptak (UNIT).  

Søknadsfristen var 1. mars 2022. Kandidatene søker for opptak høsten 2022 og våren 2023. 

 

Vedtak 

Styret vedtar opptaket 2022 

 

12 Digitale verktøy 

Vedlegg 2  

 

Styret takket for en god orientering, og mener det er gode tiltak for å følge opp saken 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

 

 

13 1. Tertialrapport 2022 og fullmakts-rapportering 

Vedlegg 3 

 

Skolen la fram 1.tertialrapport 2022.  

Styret opphever rektors fullmakter gitt mai 2020 på grunn av pandemien. 

 

Vedtak 

Styret vedtar å oppheve fullmakter som ble gitt 29. mai 2020 til rektor. Fullmaktene oppheves fra 1. 

juli 2022 

Styret tar 1.tertialrapport til orientering   

 

14 Klagesak (unntatt offentlighet) 

 

Øyvind Gunnestad meldte seg inhabil i saken 

 

Vedtak 

Styret mener at det ikke er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller 

bedømmelse av presentasjonen ved muntlig eksamen.  

Styret gir ikke klager medhold. 

 

15 Eventuelt 

Rektor takket Christoffer Serck-Hanssen for god lederjobb gjennom mange år og ønsket han lykke til 

videre. 

 

Referat og innkalling sendes på kopi til rektors nye linjeleder, assisterende jernbanedirektør, Marit 

Rønning 

 

 Neste ordinære styremøte: september 2022 Innkalling vil komme 
 


