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Referat styremøte Møte nr.:  3- 2019  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1230 - 1530 (Lunsj serveres i møtet) 

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Rom; Gardermobanen 

   

 

Møtedato:  

1. november 2019 

Referent: Kai Erik Jensen Antall sider inkl. denne: 3 

 Innkalt: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eva Ervik (Jdir), Bente 

Tangen (Jdir), Jørn Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Håvard 

Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Tor Pålerud (Norsk 

jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind 

Gunnestad (Ansatterepresentant), Dunia Yassin (studentrepresentant 1-19) 

Fravær:  

Kopi til:  
   

Saksnr

. 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Informasjonssaker 

• Streik 10. okt 12-14 

• Sensorer: Fagskolen trenger sensorer. Vi har kalt inn til sensorkurs 29. og 30. oktober; I 

2020 er det 6 kull som skal uteksamineres, fagskolen trenger 3 nye sensorer i kjøretøy 

og 5 i infrastruktur. Fagskolen ønsker å bruke eksterne sensorer for å kvalitetssikre 

utdanningen. Jernbaneforetakene oppfordres til å bidra til dette.  

• Internrevisjoner 

Praksisemnet: 9 positive påpekinger 9 avvik, 20 forbedringspunkt (mai 2019) 

Kjøretøy: :  8 positive påpekinger, 5 avvik, 13 forbedringspunkt (okt 2019) 

HMS: Et avvikt for skolen (sept 2019) 

Informasjonssikkerhet: Et forbedringspunkt (okt 2019) 

• Studentoppfølging og BHT 

• Studentsamling 

• Klage fra student 

•  

13 Varslingsrutiner for studenter 

 

Fagskolestyret har ansvar for at læringsmiljøet og det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt 

forsvarlig med hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd. (Lov om høyere yrkesfaglig 

utdanning (fagskoleloven), § 15) 

 

Lokførerskolen har laget en digital lenke for varsling om alvorlige, kritikkverdige forhold 

Vi vil sørge for at studenten har et trygt læringsmiljø og ansvar for å iverksette tiltak hvis 

kritikkverdige forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Lenken ligger på It's Learning.  

 

Skolen legger ved vedlegg 2: Hva er varsling og vedlegg 3: Saksgang i varslingssaker 

 

Skolen er i samtaler med Jernbanedirektoratet sentralt om vi burde la varslingssaker behandles i 

direktoratets varslingssystem. Vi vil komme tilbake til det.  

Vi har valgt å å gi studentene anledning til å varsle på måten som vist, før vi har en endelig 

konklusjon på behandlingsprosedyrene. I dag vil klagen gå til styret.   

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5


 

 
 

2 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til etterretning 

 

14 Nye opptakskriterier fra opptaket 2020 

 

I sammenheng med opptaket 2020 og ‘Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoleforskriften)’ foreslår skolen enderinger i ‘Forskrift om opptak, gjennomføring og 

eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere’ 

 

Se vedlegg 1 

Forslag til vedtak 

 Styret vedtar endringen som vist i vedlegg 1  

 

  

15 Kravspesifikasjon for instruktører og kjørelærere 

 

I 2020 planlegger Lokførerskolen å legge om teoriundervisningen slik at den kan gjennomføres 

av skolens faglærere. Skolen har ansatt flere faglærere de siste årene, og dette gjør det mulig å 

sikre tettere oppfølging av studentene, bedre implementering av endringer i opplæringsplanen, 

og mindre behov for at foretakene må avgi instruktører.  

Fagskolen vil fortsatt være avhengig av innleie i praksisemnet. 

 Vi kommer til å trenge instruktører i skifting og kjørelærere under øvelseskjøring.  

 

Skolen kalkulerer med at instruktørleien totalt sett vil gå ned fra 800 til 300 dagsverk, og 

fagskolens ansatte vil selv gjennomføre 80 % av undervisningen i 2020 mot ca 50 % i år. (Dette 

er foreløpige tall per 18/10, frist for årsplan med instruktørbestilling er 1. november).  

 

Endringene gir noen utfordringer. Vi kommer til å kontakte foretakene for innleie i forhold til 

befaring på materiell. Endringen kan også gjøre fagskolen mer sårbar i forhold til sykdom og 

endringer i behov.  

 

Legger ved vedlegg 4; Krav til kompetanse for ulike kategorier undervisningspersonell 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar Krav til kompetanse for ulike kategorier undervisningspersonell 

 

16 Eventuelt 

 
 

 

 

 


