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Referat styremøte Møte nr.:  3- 2019  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1230 - 1530  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Rom; Gardermobanen 

   

 

Møtedato:  

1. november 2019 

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

 Til stede: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eva Ervik (Jdir), Jørn 

Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Tor Pålerud (Norsk 

jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind 

Gunnestad (Ansatterepresentant), Marianne Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening) vara 

Fravær: Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Bente Tangen 

(Jdir) Dunia Yassin (studentrepresentant 1-19) 

Kopi til:  
   

Saksnr

. 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Informasjonssaker 

• Streik 10. okt 12-14 Skolen stengte for undervisning 

• Sensorer: Fagskolen trenger sensorer. Fagskolen ønsker å bruke eksterne sensorer for å 

kvalitetssikre utdanningen. Jernbaneforetakene oppfordres til å bidra til dette.  

• Internrevisjoner- Rektor informerte om 4 revisjoner 

• Studentsamling 

• Informerte om studentsaker 

13 Varslingsrutiner for studenter 

 

Administrasjonen la fram to dokumenter (vedlegg 5 og 6) som forteller hvordan skolen 

håndterere meldinger/varslinger fra studenter som gjelder fysisk eller psykisk læringsmiljø for 

studenter. 

 

Styret diskuterte dokumentene, og sa seg enig i formålet, men ba skolens administrasjon om å 

gjennomgå vedlegg 5 og 6 for semantiske og innholdsmessig uklarheter.  

Når endringene er gjort, ønsket styre dokumentene til orientering i epost.  

 

  

Vedtak 

 

Styret vedtok at skolen legger til rette for at studentene kan varsle om saker som gjelder fysisk 

eller psykisk læringsmiljø for studenter 

Styret ba om å bli orientert på epost når skolen hadde revidert dokumenter  

 

14 Nye opptakskriterier fra opptaket 2020 

 

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

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

eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere’ 

 

Styret hadde ingen innvendinger til endringene.  
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Vedtak 

 Styret vedtar endringen som vist i vedlegg 1  

 

  

15 Kravspesifikasjon for instruktører og kjørelærere 

 

Skolen la fram et nytt vedlegg 4 (Vedlegg 7. Ligger ved referatet) 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtok; Krav til kompetanse for ulike kategorier undervisningspersonell som vist i vedlegg 

7 

 

16 Eventuelt 

 

Styreleder informerte om at Eva Ervik slutter 1. mars 2020. (I praksis ca. 6 januar 2020) 

Jernbanedirektoratet ønsker ikke å erstatte hennes stilling.  

Fagskolen har i dag en rektor. Når skolesjefstillingen blir borte vil rektor måtte rapportere til styret 

(som i dag) og direkte til organisasjonsdirektøren i Jernbanedirektoratet  

Det vil bli noen endringer i fagskolens organisering. Endringene og prosessene vil bli tatt opp i 

Jernbanedirektoratets SU. 

 

17 Eventuelt 

 

Styreleder informerte om at Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening har vært i møte med 

Jernbanedirektoratet om mulig behov for flere utdannede lokomotivførere i framtiden. 

Jernbanedirektoratet vil invitere arbeidstakerorganisasjonene og foretak til et møte for å diskutere 

saken.  

 
 

 

 

 


