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Referat styremøte, Lokførerskolen Møte nr.:  1- 2020  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1200 – 1315.  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere,  

Whereby.com  

  

Møtedato:  

16. april 2020 

Referent: Kai Erik Jensen  Antall sider inkl. denne: 1 

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

Tinius Olsen)), Bente Tangen (Jdir), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Tor 

Pålerud (Norsk jernbaneforbund), Øyvind Gunnestad (Ansatterepresentant), Raymond Willy 

Pedersen (studentrepresentant 4-19), Marianne Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening), og Jørn Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) (var 

med den først halve timen) Kai Erik Jensen (rektor, sekretær) 

Fravær: Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening),  

Kopi til:  
   

Saksnr

. 

 

7 Endret studieløp 

 

Fagskolen hadde behov for å diskutere utdanningen i den koronasituasjonen Norge er i. Skolen 

var opptatt av å gi god og riktig opplæring til studentene framover, slik at foretakene kan være 

trygge på at skolen får den beste lokomotivførerkandidaten. 

 

Skolen la ved et saksframlegg for diskusjon.  

Det var også lagt ved et vedlegg 1 som er Notat fra NOKUT og vedlegg 2 fra 

Kunnskapsdepartementet   

 

• Saksdokumentet er gjennomgått i personalet og hos studenttillitsvalgte på forhånd 

(referat; vedlegg 3) 

• Skolen har vært i møtet med foretakene om situasjonen (referat vedlegg 4) 

• Skolen har dialog med BHT – Synergi helse. Synergi helse arbeider med å få gjennomført 

undersøkelse med nye kandidater. Vi håper at vi er i gang med undersøkelser fra neste 

uke.  

• Studenter som vil være i karantene /isolasjon vil kunne miste plassen i kullet. Skolen vil 

gjøre en individuell vurdering i hver sak. 

• Kullet som starer i mai bør ha oppstart. Skolen vil ha en kortsiktig plan og langsiktig plan 

 

 

Styret framhevet at det var et notat/saksframlegg som summerte godt situasjonen. Styret forstår 

at studiet stopper opp, dersom skolen ikke får gjennomført øvelseskjøring, skifting og befaringer 

 

Foretakene arbeider nå aktiv med å sette inn gode smitteverntiltak for å kunne starte 

øvelseskjøring, befaringer og skifteopplæring.  

Styret mente at det er fint og riktig hvis skolen kan ta del i risikovurderingene som skal gjøres. 

Det ble også stilt spørsmål om Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening kan være en 

koordinerende aktør for at alle foretak får samme smitteverntiltak. Dette vil forenkle 

studentoppfølgingen og gi gode kvalitative tiltak 
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Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund støtter arbeidet og ønsker at 

øvelseskjøringen kommer raskt i gang. Det er viktig at verneombudet er en rolle.  

 

Studentene forstår situasjonen og forstår at det må settes i gang tiltak som vist i 

saksframlegget.  

 

Ansatte stiller seg bak saksframlegget. Det har vært godt diskutert i personalet.  

 

 
Vedtak 

Styret støtter skolens vurderinger, og ber skolen gjøre de tiltak som skolen mener er riktig i 

situasjonen. 

Styret ber skolen ha nær kontakt med foretakene for å iverksette øvelseskjøring, skifteopplæring 

og befaringer når det er tilrådelig fra myndigheter og foretak. 

 

8 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

  

Dette var siste møte for studentrepresentanten Raymond Willy Pedersen (studentrepresentant 

4-19). Tusen takk for god tillitsvalgs-jobb! Lykke til med eksamen og videre arbeide som 

lokomotivfører.  

  

  

  
 

 

Nye vedlegg: 3, 4,, 

 


