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Referat styremøte, Lokførerskolen Møte nr.:  5- 2020  

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1200 – 1330.  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Digitalt møte 

Møterom: https://lokforerskolen.whereby.com/kai  

Møtedato:  

1. oktober 2020 

Referent: Kai Erik Jensen T. 98 86 73 70 Antall sider inkl. denne: 6 

 Til stede:  Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder), Bente Tangen (Jdir), Eirik Hågensen (Jdir 

(Fagskolen Tinius Olsen)), Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk 

lokomotivmannsforbund), Øyvind Gunnestad (Ansatterepresentant), Ole-Peder Kristian Holmberg 

(studentrepresentant 1-20), Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening), Jørn Granås 

(Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) 

Fravær:  

Kopi til:  
   
Saksnr. Innkalling og referat ble godkjent 

 

Informasjonssaker 

• Medarbeiderundersøkelse.  

• Lånekassens håndtering av studenter under Korona: (vedlegg 1) 

• Koronasituasjonen og tiltak på skolen  

• Akkreditering av fagområde togframføring og klargjøring av tog. Skolen venter på endelig svar.  

• høringssvar på Førers regelbok i Bane Nor  

• Tilbudt to kandidater stilling som faglærer.  

• Skolen har hatt møte med foretak om kjørelærere og instruktører 

• Skolen vil ha fagråd den 12. okt. og brukerråd i desember 

16 Revisjoner  

Vedlegg 2 

Skolen orienterte om at i 2020 har skolen gjennomført følgende revisjoner:  

• Revisjon læremidler kjøretøy (Vedlegg 5) 

• Revisjon arkivering (Vedlegg 6) 

• I tillegg er det fått gjennomført en undersøkelse av sikkerhet for studenter ved skifteopplæring. Det 

er seksjonen Fagstøtte jernbaneteknikk og sikkerhet i Jernbanedirektoratet som gjennomførte 

undersøkelsen. (vedlegg 4) 

Revisjonene ble gjennomgått.  

 

Styret ba rektor om at legge fram neste års revisjonsplan for styret for vedtak. 

Dersom styrets medlemmer har forslag på revisjoner skolen bør gjøre i forhold til studiets kvalitet kan det 

sendes til skolens rektor innen 1. desember 2020 

 

Vedtak 

Styret tar internrevisjonene og undersøkelsen til orientering 

Styret vil vedta skolens revisjonsplan for 2021.   

 

17 2.tertial rapport Lokførerskolen  

Skolen la fram 2. tertialrapport Vedlegg 3 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

18 Studiebarometeret 2020 

Vedlegg 7 

 

Skolen la fram Studiebarometret 2020. Tallene er god for Norsk fagskole for lokomotivførere 

https://lokforerskolen.whereby.com/kai
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Rapporten ble gjennomgått. 

 

Vedtak 

Styret tar rapporten til orientering 

 

19 Årets opptak 

 

Skolen la fram tall for årets opptak. Skolen vil tilby 148 studieplasser i opptaket.  

Tall: 

998 mottatte søknader 

717 kvalifiserte kandidater 

301 fått innkalling til Synergi Helse 

98 trukket søknaden 

63 ikke godkjent helseattest 

135 fått tilbud om skoleplass 

15 venter på resultat fra Synergi Helse  

 

Siste dag for testing hos Synergi Helse er 9. oktober. 

 

Vedtak 

Styret tar årets opptak til orientering 

 

20 Nye simulator 

 

Skolen gjennomgikk prosessen rundt implementeringen med nye simulatorer.  

Endelig godkjenning skal etter planen være underskrevet i midten av mars 2020 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

21 Virksomhetsplan (VPL – 2021) 

 

Skolen gjennomgikk arbeidet med hvordan skolen arbeider med virksomhetsplanen 2021 

I styremøtet i januar vil skolen legge fram VPL - 2021 til orientering 

 

Vedtak  

Styret tar VPL-2021-arbeidet til orientering 

 

22 Nytt skiftekurs fra 2021 

 

Skolen gjennomgikk arbeidet med hvordan vi arbeider med revisjon av «nytt skiftekurs» fra 2021.  

 

Skolen vil 12. oktober diskutere endringene i fagråd. Skolen vil også legge opp til et brukerråd med foretakene 

i desember. Styret vil få saken til behandling i januarmøtet, da dette vil være en endring i opplæringen for 

framtidige studenter 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering.  

 

23 Eventuelt 1 

Skolen la fram rapport for rekrutteringskampanjen 2019-2020 (vedlegg 8)  

Styret mente det er viktig at skolen har søkelys på hvordan skolen kan rekruttere flere kvinner til skolen.  

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering 

  

24 Eventuelt 2 

Bente Tangen la fram til informasjon om at Rytec AS ønsker å etablere opplæring og utdanning som kan 

tangere Lokførerskolens utdanning. 

 Neste ordinære styremøte: 14. januar  2020 kl 1400 m/ middag (Posthuset) 
 


