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Informasjonssaker 

Smittevernsituasjonen  

ERTMS opplæring for studenter og lokomotivførere 

Opptaket 2022 er ferdig (Søknadsfrist mars 2021) 

Kjørelærere og øvelseskjøring 

Skifteopplæring  

Møte med tillitsvalgte 

 

 

13 2. tertialrapport 2021 

 

Vedlegg 1 

 

Oversender Lokførerskolens interne rapport for 2. tertial i forhold til skolens virksomhetsplan. Saken 

er en orienteringssak. Rapporten er en del av Jernbanedirektoratets styring av Lokførerskolen. 

 

Skolen vil i tillegg rapportere skolen i henhold til mandat og disponeringsbrev. 

 

• Skolen arbeider videre med implementeringen av prosjektet nye togsimulatorer. Prosjektet er 

forsinket på grunn av Cocid-19. Vi arbeider med en ferdigstilles i februar 2022. 

 

• Budsjettmessig har vi en prognose med et underforbruk på grunn av at vi vil holde tilbake 

penger til leverandøren som bygger ny simulator.  

 

• Skolen har ansatt en lærling innen Dataelektronikerfaget. Ranujan Srithar vil være oss i minst 

1,5 år. Skolen har blitt godkjent lærebedrift av utdanningsetaten i Oslo.  
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Vi ønsker å vise spesielt til rektors ekstraordinære fullmakter som vist i tertial-rapporten: 

 

Fullmakt iht koronapandemi   

Rektor gis fullmakt til å konvertere vurderingsformer som innebærer fysisk tilstedeværelse til 
digitale vurderingsformer.    

Rektor gis fullmakt til å forlenge sensurfristen med inntil ti virkedager   

Rektor gis fullmakt til å kunne åpne for individuelle løp under øvelseskjøring. 6 

Rektor gis fullmakt til å gi kjørelærer anledning til å vurdere når studenten har oppnådd 
læringsutbytte for den aktuelle øvelseskjøringen utenfor tidsløpet eller forventet antall 
øvelsestider.   

Rektor gis fullmakt til å tillempe skolens forskriftskrav til legeerklæring ved sykdom under 
praksis. Rektor vil kunne godta egenerklæring ved sykdom 10 

Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere bestemmelser på grunn av den ekstraordinære 
situasjonen relatert til Koronaepidemien. Styrets leder vil måtte godkjenne tiltakene, før 
tiltakene blir iverksatt. Rektor er ansvarlig for at vedtak etter denne bestemmelsen informeres 
tilstrekkelig til berørte parter.   

 Kommentarer til 6 med individuelle løp: 1 student i kull 6-20 fikk utvidet øvelseskjøring 2 med en 

uke utenom perioden (sommerferien) pga lite kjøring i opprinnelig periode. 5 studenter i kull 1-21 fikk 

utvidet øvelseskjøring 2 med en uke hver (startet en uke tidligere/en uke kortere sommerferie) på 

grunn av redusert kjøring øvelseskjøring 1 og at de mistet praksis i tog. 

Kommentarer til 10 om legeerklæring: Det er til sammen 10 studenter i perioden som har benyttet 

seg av egenerklæring pga mistanke om smitte, karantene el.lign. 

 

Pandemien er dessverre ikke over ennå. Skolen må fortsatt gjøre tilpasninger i forhold til studiet. 

Rektor ber om at fullmaktene fortsetter fram til neste styremøte. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar rapport om 2. tertial til orientering 

Styret forlenger rektors fullmakter i henhold til koronapandemien fram til neste styremøte 

 

  

14 Ekstramidler fra Kunnskapsdepartementet DIKU 

 

Foreløpig orientering om bruk av ekstramidler. Viser til tidligere orienteringssaker (4.3.2021 og 

28.6.2021) til styret om tilskuddsordningene og bakgrunn for disse. 

 

Tilskudd fra DIKU til å lønne fagskolestudenter Totalt: kr 72 977,- 

«Midlene skal gi fagskolene anledning til å lønne fagskolestudenter som kan bidra til bedre  

faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og  

studieprogresjon.» 

Det er få studenter som har valgt å ta i bruk ordningen. Vi vil oppfordre studenter til å kunne få betalt 

for å gjøre en ekstra innsats for sine medstudenter. 

 

 

Tilskudd fra DIKU for å opprettholde studieprogresjonen Totalt: kr 195 742,- 

«Midlene skal gi fagskolene anledning til å sette i gang tiltak som bidrar til at flest mulig studenter  

kan opprettholde studieprogresjonen.» 

Skolen har hatt et «ekstraseminar» for studenter den 6. september. I seminaret hadde vi invitert 

eksperter fra sektoren for å holde foredrag om de nye togsettene som kommer. Hva må 

lokomotivføreren ha søkelys på i de nye lokomotivene/togsettene. Det var også et foredrag om 

lokomotivføreren som barriere under togframføring.  

Vi planlegger å ha noe lignende den 13 oktober. Da vil vi kunne tilrettelegge for ekstraøvelser i 

simulatorer mv.  
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Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering.  

 

15 Studiebarometret for fagskolen 2021 

 

Vedlegg 2.  

 

Studiebarometret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse om studentens opplevde studiekvalitet. 

Studiebarometret lanseres 21. september. Det vil si at vedlegget ikke er offentlig ennå, men vil bli 

offentlig før styremøtet.  

Den offentlige lanseringen vil skje på Youngs (Oslo sentrum) + digitalt (strømmes på YouTube og 

Facebook) Tid: kl. 08:00–09.15 

Program: 

• Presentasjon av funn fra Studiebarometeret for Fagskolestudenter 2021 

• Eksempel fra fagskulesektoren 

• Panelsamtale med blant andre statsråd Henrik Aasheim, ONF-leder Henning Skau, rektor ved 

Fagskolen i Viken Eirik Hågensen og administrerende direktør i NOKUT Kristin Vinje. 

Strømmelenke og detaljert program blir tilgjengelig på nokut.no og på NOKUT sine Facebook-sider. 

Skolen vil komme tilbake med en kort gjennomgang i styremøtet.  

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering  

 

 Vi avslutter med middag på en restaurant i nærheten av Posthuset.   

 

Neste ordinære styremøte: x. des 2021 kl 1200-1530.  
 


