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Referat styremøte, Lokførerskolen Møte nr.:  1- 2020  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1200 – 1530.  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere,  

Rom Gardermobanen.  

  

Møtedato:  

29 januar 2020 

Referent: Ane Haugen Jordal T. 99510159 Antall sider inkl. denne: 3 

Tilstede:  Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Eirik Hågensen (Jdir (Fagskolen 

Tinius Olsen)), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind Gunnestad 

(Ansatterepresentant), Raymond Willy Pedersen (studentrepresentant 4-19), Marianne 

Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), og Mekonnen Germiso 

(Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) (observatør) 

Fravær: Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), Bente Tangen (Jdir), Jørn Granås 

(Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening), Kai Erik Jensen (rektor, sekretær) 

Kopi til:  
   

Saksnr

. 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Informasjonssaker 

• Vedlagt liste over styremedlemmer oppdatert januar 2020 (vedlegg 5) 

Vedlegg 5 oppdateres med Bente Tangen som styremedlem. Nye medlemmer er Eirik Hågensen og Raymond 

Pedersen. Hege Gro Høiland er vara for medlemmene fra Jernbanedirektoratet. Oppdatert vedlegg 5 blir 

sendt med styrereferatet 

• Samordnet opptak. Søknadsfrist 1. mars 

  

1 Disponeringsbrev 

 

Fagskolen har fått et disponeringsbrev fra Jernbanedirektoratet som skal synliggjøre ansvar og 

myndighet for rektor og styret i 2020. 

Disponeringsbrevet ligger ved vedlegg 1 

Kvalitetsmålene er minimumskrav 

 

Vedtak 

Styret tar brevet til etterretning. Det ble presisert i møtet at kvalitetsmålene er minimumskrav, 

styret forutsetter at det gode nivået i dag opprettholdes 

 

2 Akkrediteringssøknad 

 

Skolen vil søke NOKUT om akkreditering innen fagområdet togframføring og klargjøring av tog.  

NOKUT har siden 2018/19 oppfordret fagskoler om å søke fagområdeakkreditering fordi det vil 

gjøre utdannings-Norge (fagskoler) mer robuste.  

 

Norsk fagskole for lokomotivførere ønsker fagområde-akkreditering for å kunne tilby oppdatert 

og relevant høyere yrkesfaglig utdanning for lokomotivførere. For Norges eneste grunnutdanning 

er det viktig at Norsk fagskole for lokomotivførere kan agere på togselskapenes ønsker og 

innspill og oppdatere grunnutdanningen innenfor fagskolens rammer, ansvar og vilkår. 

 

Det er vedlagt søknaden (vedlegg 2), vedlegg til søknaden (vedlegg 3) 

http://lokforerskolen.net/tmp/vedlegg_akkreditering.zip 

http://lokforerskolen.net/tmp/vedlegg_akkreditering.zip


 

 
 

2 

 og følgebrev fra styret (vedlegg 4) 

 

Vedlegget 4.2.a Styrevedtak om søknad om akkreditering vil være referat fra dette styremøtet 

(29.01.2020) 

 

Søknadsfristen er 1. februar 2020 

 

Vedtak 

Styret vedtar at skolen skal sende en søknad om fagområdeakkreditering innen fagområdet 

togframføring og klargjøring av tog.  

Styreleder signerer på vegne av styret følgebrev til søknaden 

 

3 Studentombud for studenter 

 

Skolen har arbeidet en tid med å få et studentombud for skolens fagskolestudenter. I dag bruker 

skolen verneombudet som kontaktledd.  

Skolen har kontakt med Universitet i Sørøst-Norge (USN) (og fagskolen Tinius Olsen) som 

koordinerer arbeidet med å få et studentombud for flere utdanningsinstitusjoner i Sørøst-Norge. 

(vedlegg 8)  

Norsk fagskole for lokomotivførere har fått anledning til å være med på ordningen. Skolen vil gå 

inn med en økonomisk andel i forhold til hvor mange studenter skolen har. Andelen er ikke 

avklart ennå, men vil tas innenfor budsjett. 

 

Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i 

saker som handler om deres studiesituasjon. Studentombudet skal bidra til studenters 

rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har 

taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke. 

 

Ombudet er hjemlet i Fagskoleloven (fra 21. juni 2019): (LOV-2018-06-08-28) 

 

§ 14 a. Studentombud 

 

Styret skal sørge for at alle fagskolestudenter har tilgang til et studentombud. 

Studentombudet skal gi fagskolestudenter råd og hjelp i saker knyttet til deres 

studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Ansettelse på åremål kan benyttes for studentombud. Åremålsperioden kan være fire til 

seks år. Ingen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i en 

sammenhengende periode på mer enn tolv år. 

Departementet kan gi nærmere forskrift om studentombud. 

 

Studentombudet vil kunne bistå med: 

 

• Spørsmål om hvilke rettigheter og plikter fagskolestudenter har. 

• Ønske om råd eller hjelp i studiesituasjonen. 

• Hjelp til varsling av kritikkverdige forhold. 

• Behov for tilrettelegging for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 

• Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt 

• Spørsmål om konfidensialitet og taushetsplikt. 

• Opplevelse av å ikke bli hørt eller få svar innen frist etter at en sak er meldt til skolen. 

• Har en utfordring som student, men er usikker på hvordan det kan tas opp. 

• Hjelpe og bistand ved mistanke om fusk. 

• Hjelpe og bistand til å varsle om trakassering, mobbing eller diskriminering. 

 

Vedtak  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_5
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Styret vedtar at Norsk fagskole for lokomotivførere kjøper tjenester om studentombud av 

Universitet i Sørøst-Norge. 

 

4 Tertialrapport -  3. tertial 

 

Legger fram til orientering fagskolens rapport om 3. tertial 2019 

Vedlegg 6 

 

Vedtak 

Saken slås sammen med sak 6 da alle områder dekkes av Årsmelding. 

5 

 

 

 

Kvalitetsrapport 2019 

 

Legger fram til orientering fagskolens kvalitetsrapport 

 

Vedtak  

Styret vil gratulere skolen med gode resultater og tar rapporten til orientering 

  

Eventuelt 

Det ble nevnt at tre operatører har sendt skolen en forespørsel med ønske om å gjennomgå 

skifteopplæring. Brevet vil bli behandlet i fagråd  i sammenheng med skifting i 2020 

Øyvind Gunnestad informerte om problemer med å få tilgang til materiell i forbindelse med 

filming i førerrom 

Christoffer Serck-Hanssen informert om ny organisasjon 

Skolen viste fram film som skal brukes i markedsføring av opptaket. Filmen kan fritt brukes til 

markedsføring av Lokomotivførerutdanningen.  

Lenke til nedlasting av filmer som er tilpasset sosiale medier: https://fil.email/pRRQhNee 

Lenken viser til: 

• Hovedfilm 

• Intervju med fagsjef Morten Mattson 

• Intervju med lokfører og faglærer Trond Henrik Paulsen 

• Intervju med student Celine Andreassen 1, 2 og 3. Intervjuet med Celine er delt opp i tre 

filmer for høy effekt i rekrutteringsfasen. Alle filmene kan sees hver for seg. 

Alle SoMe-filmer kommer i formatet 1-1 (kvadratisk) som er tilpasset Facebook eller Instagram. 

 

Filmer til nedlasting fra Vimeo dersom man skal vise filmene på skjerm eller prosjektor. Formatet 

på disse er 16-9: 

Hovedfilm: https://vimeo.com/lokforerskolen/download/378527405/86d1f9b4b6 

Intervju med fagsjef: https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375608357/d6ce00d6ad 

Intervju med lokfører og faglærer: 

https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375608614/11507c6cea 

Intervju med student: https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375607894/cf236c44e1 

 

 
 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffil.email%2FpRRQhNee&data=02%7C01%7C%7Cee308fc11ee64c9078d408d79f2e0db5%7Ce67ac5947a8749d3abd5e2486182f950%7C0%7C0%7C637152892454610397&sdata=n%2Fwrvp1wqo7wOHfdCNRKvOOXxP5hpi%2BjB2kWc6XTnMk%3D&reserved=0
https://vimeo.com/lokforerskolen/download/378527405/86d1f9b4b6
https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375608357/d6ce00d6ad
https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375608614/11507c6cea
https://vimeo.com/lokforerskolen/download/375607894/cf236c44e1

