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Referat styremøte, Lokførerskolen  Møte nr.:  2- 2022 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

Kl 1200 - 1345 

Saksref.:   

Sted: Lokførerskolen, Grupperom: Gardermobanen Møtedato:  

3. mars 2022    

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

 Til stede: Christoffer Serck-Hanssen (Jernbanedirektoratet) (leder) (møtte på teams), Bente Tangen 

(Jdir), Eirik Hågensen (Jdir (Fagskolen i Viken) møtte på teams), Rolf Ringdal (Norsk 

lokomotivmannsforbund), Øyvind Gunnestad (Ansatterepresentant), Jørgen Rostad 

(studentrepresentant 2-22), Mekonnen Germiso (Jernbanevirksomhetenes 

sikkerhetsforening), Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), 

Fravær: Roy Ero Mellembråten (vara) (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening) 

Kopi til:  
   
Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Innkalling og referat ble godkjent 

Styreleder ønsket nye styremedlemmer velkommen; Germiso og Rostad 

 

Informasjonssaker fra rektor: 

Smittevernsituasjonen  

Møte med tillitsvalgte 

Ferdigstillelses av store simulatorer ved Lokførerskolen.   

Veileder for ERTMS-opplæring i Norge for førere 

  

1 Fullmaktsrapport 2021  

 

På grunn av at pandemien fortsatt er pågående, ba rektor om at  fullmaktene forlenges fram til neste 

styremøte. Dersom fagskoletilsynsforskriften §2.8 oppheves, vil skolen gi styret informasjon, og 

fullmaktene vil bli avsluttet.  

 

Vedtak:  

Styret tar fullmaktsrapport til orientering 

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

 

2 Kvinneandel blant Lokomotivførerstudentene 

 

Lokomotivføreryrket er et mannsdominert yrke i Norge.  

Styret mener at skolen bør kunne tilrettelegge for at flere kvinner søker Lokførerskolen og at 

andelen førere på sikt øker.  

 

Vedtak 

Styret ber rektor om å utrede hvordan skolen kan legge til rette for positiv særbehandling av kvinner 

ved opptak til Lokomotivførerutdanningen i 2023. 

Styret ber om at saken tas opp igjen neste møte for å eventuelt kunne sende en søknad til 

Kunnskapsdepartementet om tiltak som fremmer positiv særbehandling av kvinner ved skolens 

opptak. 

 

3 Opptak 2022 

Vedlegg 1 
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Lokførerskolen hadde søknadsfrist 1. mars 2021.  

Søkeprosessen har vært gjennom samordnet opptak.  

Søkertallene er også i år høye. Søkertallet vil bli offentliggjort 28.4 av statsråden.  

Markedsføringen har vært bra og skolen har i stor grad oppnådd gode søkeresultater. Skolen mener 

at antall kvinnelige søker har økt fra 2021.  

 

Vedtak 

Styret vedtar opptaket 2022 

 

4 Kvalitetsrapporten 2021 

Vedlegg 6 

 

Viser til vedlegg 6 – Kvalitetsrapport 2021.  

Rektor gjennomgikk hovedtallene i rapporten. 

 

Vedtak 

Styret vedtar Kvalitetsrapport 2021  

 

Styret ber om at styrets beretning legges inn i rapporten:  

 

Fagskolestyret ved Norsk fagskole for lokomotivføreres beretning for 2021 
 

2021 har vært ett år i Koronaens tegn. Lokførerskolen har likevel klart å 

uteksaminere et meget høyt antall lokomotivførerkandidater som sektoren 
trenger.  I tillegg har skolen hatt rekord stor søkning gjennom Samordna opptak. 
Det er i tillegg hyggelig å lese i regjeringens budsjettproporsjon at det ble 
framhevet skolens arbeid med å øke antallet kvinnelige søkere:  

 
Lokføraryrket er mannsdominert. For å betre kjønnsbalansen arbeider Norsk fagskole for 

lokomotivførarar som Jernbanedirektoratet har ansvaret for, med å auke kvinnedelen i 

studentrekrutteringa. Kvinnelege studentar frontar det meste marknadsførings- og 

rekrutteringsmateriellet gjennom året. Ved opptaket for 2021 hadde skulen 1 162 søkjarar. 

Delen kvinnelege søkjarar har auka frå 7,17 pst. i 2016, til 11,2 pst. ved opptaket i 2021 

(Prop. 1 S (2021– 2022) side 239) 

 

Kandidatene ved Lokførerskolen skal uteksamineres og leveres videre til 
foretakene med samme læringsutbyttekvalitet som tidligere år. Dette har skolen 
klart, selv om det har vært noe høyere strykprosent på eksamen i 2021 
sammenlignet med 2019, året før pandemien satt seg fast i Norge. Dette viser at 
fagskolen ikke har gått på akkord med kvaliteten i kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse sektoren trenger. 
 
Styret har gjennom året hatt fokus på at Lokførerskolen drives i samsvar med 
lover og regler, og at skolen har gode kontrolltiltak for å sikre dette. Styret har 

vært bevisst forskrifter som har blitt iverksatt under pandemien, og har lagt til 

rette for at studentene har hatt mulighet til å fullføre og bestå studiet. Gjennom 
delegeringer av ekstra fullmakter til rektor har skolen blitt driftet sikkert og godt. 
 
Til slutt vil styret poengtere styrets ansvar for studentenes læringsmiljø og det 
fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til studentenes 
helse, sikkerhet og velferd. Gjennom 2021 har skolen gjennom egne og ekstra 
midler fra Kunnskapsdepartementet hatt søkelyset på å ivareta studentmiljøet.  
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5 Fagråd og brukerråd 

Vedlegg 4 og 5 

 

Fagskolen har hatt fagråd 13. januar 2022 og brukerråd 10. februar 2022 med sektoren.  

Ansatt-representanten gjennomgikk noen av diskusjonene i rådene. 

Styret mener at rådene har en viktig funksjon for at skolen skal være hensiktsmessig for bransjen 

 

Vedtak 

 

Styret tar saken til orientering 

 

6 Midler til å følge opp studentene i høyere yrkesfaglig utdanning 

Vedlegg 3 

 

Kunnskapsdepartementet har bedt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, 

tidligere DIKU) om å tildele 17 millioner kroner til fagskoler for oppfølging av studenter. 

Styret mener skolen bør takke nei til midlene. Skolen kan gjennom ordinære midler støtte studentene 

tilfredsstillende i 2022.  

 

Vedtak 

 

Styret takker nei til ekstramidler fra DIKU brev "Betinget tildelingsbrev om midler til å følge opp 

studentene i høyere yrkesfaglig utdanning" jf. vedlegg 3 i saksframlegget. 

Styret ber rektor om å informere HK-dir om at solen takker nei til ekstra midler.  

7 Revisjon av digitale læremidler 

Vedlegg 7 

 

Revisjonsrapporten ble lagt fram. Rektor informerte om hvordan skolen arbeider med anbefalinger 

og funn fra revisjonen i 2022. 

 

Vedtak 

Styret tar internrevisjonen til orientering 

 

8 Eventuelt 

Disponeringsskriv: 

Styreleder gjennomgikk disponeringbrevet 2022 fra Jernbanedirektoratets ledelse til rektor. Styret 

stilte spørsmål om det burde vært presisert enda sterkere kompetanseheving av digital kompetanse 

for ansatte og studenter. Styreleder vil vurdere om det kan legges inn i brevet.  

 

9 Eventuelt 2 

Styreleder takket av Bente Tangen for hennes styrearbeid.  

Styreleder takket også Jørn Granås og Håvard Vestgren for deres styrearbeid (De har allerede 

avsluttet vervet. Det vil bli sendt en hilsen til dem begge) 

 Neste ordinære styremøte: juni 2022  

Styreleder vil komme tilbake til eksakt dato 
 


