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Referat styremøte, Lokførerskolen Møte nr.:  1- 2021 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

1400 – 1533.  

Saksref.:   

Sted: Norsk fagskole for lokomotivførere, Digitalt møte 

Møterom: Digitalt: Teams 

  

Møtedato:  

14. januar 2021       

Referent: Kai Erik Jensen T. 98 86 73 70 Antall sider inkl. denne: 3 

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

(Jdir (Fagskolen i Viken)), Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), Rolf Ringdal (Norsk 

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

Holmberg (studentrepresentant 1-20), Marianne Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening), Jørn Granås (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) 

Fravær: Håvard Vestgren 

Kopi til:  
   
Saksnr. innkalling og referat ble godkjent med en ekstra sak 

 

Informasjonssaker 

• Oppsummering av samarbeidet med BHT – Synergi helse 

 
• Koronasituasjonen 

Skolen har et individfokus både for ansatte og studenter, samtidig som skolen vil tilrettelegge best mulig 

opplæring for at studentene kan oppnå forventet læringsutbytte og ikke miste progresjon slik 

Kunnskapsdepartementets brev til fagskolene påpeker.  

 

1 Endringer i delemnet skifting 

 

Styret stiller seg bak endringene og mener dette er riktige for en mer robust og tryggere opplæring 

Styret påpeker at det er viktig av vi sikrer god måloppnåelse gjennom ny metodikk. 

Styret ønsker å bli informert om evalueringen som gjøres i kullene fram til neste styremøte 

 

Vedtak 

 

Styret vedtar endringen i delemnet skifting slik det er vist i saksframlegget og i vedlegg 4.   

  

2 Ny forskrift 

 

Styret ble informert om forskriftendringene 
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Vedtak 

 

Styret vedtar endringene i forslaget som vist i vedlegg 9 og ber rektor effektuere endringen i 

Lovdata.  

 

3 Årsrapport studentombudet 

 

Lar fram årsrapport 2020 – studentombudet som orienteringssak, Vedlegg 2. 

 

Vedtak 

 

Styret tar årsrapport 2020 – studentombudet til orientering 

 

4 Årets opptak - Markedsføring av Lokførerskolen i forbindelse med opptak 2021 

 

Styret så filmen LOKOMOTIVFØRER - EN UTDANNING FOR FRAMTIDA 

 

Styret påpekte at det er viktig at også foretakene tar sin del av ansvaret med å rekruttere nye 

kandidater.  

Styret påpekte at det er viktig entreprenører blir kjent med Lokførerskolens søknadsfrister  

 

Filmer med riktige lenker: 

Filmer: 

Alle filmer er levert i 1-1 format for publisering på sosiale medier, samt 16-9 format for 

publisering på andre plattformer. 
1. LOKOMOTIVFØRER - EN UTDANNING FOR FRAMTIDA (01,14 MIN) 

2. FAGSJEF MORTEN OM UTDANNINGEN PÅ LOKFØRERSKOLEN (00,46 MIN) 

3. LOKFØRER OG FAGLÆRER TROND OM LOKOMOTIVFØRERYRKET (00,52 MIN) 

4. TREFF HELENE, STUDENT PÅ LOKFØRERSKOLEN (00,47 MIN) 

5. A) STUDENT OM UTDANNINGEN VED LOKFØRERSKOLEN (nedklippet versjon av film 4) (00,30 

MIN) 

5. B) STUDENT OM LOKOMOTIVFØRERYRKET (nedklippet versjon av film 4) (00,23 MIN) 

5. C) STUDENT OM JERNBANEN SOM MILJØVENNLIG TRANSPORTLØSNING (nedklippet versjon av 

film 4) (00,19 MIN) 

 

 

Vedtak 

Styret tar markedsføring av årets opptak til orientering 

 

5 Akkreditering av fagområde togframføring og klargjøring av tog - avslag 

Vedlegg 1 

 

Styret tar avslaget til etterretning.  

Styret vil vurdere om skolen skal søke ved en senere anledning. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til etterretning 

 

  

https://player.vimeo.com/external/490760449.hd.mp4?s=6d1fbce4c85e1ed363eb9293a4957bc3827e6819&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490737396.hd.mp4?s=f1494f796e70d814ce7cf0962dc0e8eeaefa9d05&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490756265.hd.mp4?s=48bc43f8365d6d07883429aeeba68b8484aedee7&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490742559.hd.mp4?s=bf4b7a4e89ccd360686f1fb964a4ecdbeba989de&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490763015.hd.mp4?s=fd35ca7ad7eb592d2ed39bf136b20e284d94c3fc&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490763617.hd.mp4?s=6a056399ac80bb35cdd3be83cedbcc956cf8f547&profile_id=175
https://player.vimeo.com/external/490763982.hd.mp4?s=45895d0e1a76fa7a8d869a8d29d25016eeb20f5e&profile_id=175
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6 Midlertidige fullmakter til rektor 

Styret viderefører fullmakter fra møtet 29. mai 2020 grunnet av Koronasituasjonen.  

 

Vedtak 

 

Styret viderefører fullmaktene til rektor fram til neste styremøte.  

7 Tertialrapport - 3 

Vedlegg 3 

 

Tertialrapporten var ettersendt før møtet 

 

Vedtak 

 

Styret tar rapporten til orientering  

 

8 Disponeringsbrev 

 

Disponeringbrevet var ettersendt til møtet. 

 

 

Vedtak 

 

Styret tar brevet til etterretning 

 

 

9 Eventuelt 

Årsrapporten fra skolen leveres til org.dir. i Jernbanedirektoratet, Rapporten bør sendes til 

styretsmedlemmer for kommentarer, for eksempel som epost . Rektor vil sende rapporten  

 

 Neste ordinære styremøte: 22. april 2021 kl 1400-2000 
 

 


