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Innkalling til styremøte, Lokførerskolen  Møte nr.:  4- 2021 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

Kl 1430 -2000  

Saksref.:   

Sted: Posthuset – Oslo sentrum 21 etg 

Rom 2131 Sjøsiden 

Møtedato:  

23. september 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) Teams, Eirik 

Hågensen (Jdir (Fagskolen i Viken)) Teams, Eirik Larsson (Norsk lokomotivmannsforbund), 

Øyvind Gunnestad (Ansatterepresentant), Jørn Granås (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening), Marianne Ljosåk (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) Teams, 

Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), 

Fravær: Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Vegard Michaelsen (studentrepresentant 2-21), 

Håvard Vestgren (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) 

Kopi til:  
   
Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 

Vedlegg 3 

Informasjonssaker 

Smittevernsituasjonen  

Skolen har ikke hatt kjennskap om direkte smittekontakt på skolen under pandemien. 

Skolen har hurtigtester, og ha en gang massetestet skolen. I tillegg tester vi studenter før og etter 

øvelseskjøring og når kull/klasser ønsker det.  

ERTMS opplæring for studenter og lokomotivførere 

Se vedlegg 3 som ble lagt fram i møtet 

Opptaket 2022 er ferdig (Søknadsfrist mars 2021)  

Se vedlegg 3 som ble lagt fram i møtet 

Kjørelærere og øvelseskjøring 

Se vedlegg 3 som ble lagt fram i møtet. Styret oppfordrer skolen til å jobbe mot foretakene for bedre 

samhandling. Foretakene bør ha søkelys på at avvik i kjørelærerkabalen i foretaket må løses i stor grad i 

foretaket.  

Skifteopplæring  

Flere utfordringer med kjøretøy som havarerer og at skolen mister sportilgang nært oppstart av øvelser på 

stasjon. Skolen og partnere må arbeide for å informere hverandre tidligere for å få bedre forutsigbarhet.  

Møte med tillitsvalgte 

Rektor har jevnlige møter med tillitsvalgte. Har nå sendt ut råd om tiltak vi bør ha søkelys på jf. 

studiebarometret.  

 

13 2. tertialrapport 2021 

 

Vedlegg 1 

Skolen la fram rapporten og informerte i tillegg at Simen Guldbrandsen er ansatt som ny lærer i 2. 

tertial 

 

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 
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Skolen orienterte om bruk av tilskudd fra DIKU til å lønne fagskolestudenter Totalt: kr 72 977,- og 

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

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering.  

 

15 Studiebarometret for fagskolen 2021 

 

Vedlegg 2.  

 

Skolen orienterte om studiebarometret 2021  

Styret framhevet at vi har relativt gode tall i forhold til det nasjonale. 

Vi har nedgang i mange tall i forhold til 2019. Styret diskuterte om det var koronarelatert  

Styret ba skolen ha fokus på tallene om digital læring, vurderingsformer og det sosiale miljøet 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering  

 

 Ingen saker til eventuelt 

 

Neste ordinære styremøte: 15. des 2021 kl 1200-1530.  
 


