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Innkalling til styremøte, Lokførerskolen  Møte nr.:  3- 2022 

Møte: Fagskolestyremøte, Lokomotivførerutdanningen  

Kl 1500- 1700 (Middag etter møtet) 

 

Sted: Posthuset, 21. etg rom Sjøsiden 

  

Møtedato:  

27. september 2022    

Referent: Kai Erik Jensen T. 98 86 73 70 Antall sider inkl. denne: 2 

 Innkalt: Marit Rønning (Jernbanedirektoratet) (leder), Abdul Basit Mohammad (Jdir, (Konnekt)), Eirik 

Hågensen (Jdir (Fagskolen i Viken)), Rolf Ringdal (Norsk lokomotivmannsforbund), Øyvind 

Gunnestad (Ansatterepresentant), Thomas Engevold (studentrepresentant 4-22), Mekonnen 

Germiso (Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening, Spekter), Guro Ruud Cedell 

(Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening, Vy), Tor Pålerud (Norsk jernbaneforbund), 

Fravær:  Abdul Basit Mohammad, Eirik Hågensen,  

Kopi til:  
   
Saksnr. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Velkommen til nye styremedlemmer  

 

Informasjonssaker 

Instruktørsamling og sensorsamling 

Brev til Kunnskapsdepartementet om positiv særbehandling av kvinnelige søkere. Dersom vi får svar innen 

møtet.  

Kjørelærere, instruktører og sensorer i 2023  

Høring om nytt EU-direktiv. (førerforkriften)  

ERTMS- opplæring samarbeid med JVFSF og foretakene 

  

16 Klagesaker Nasjonal klagenemd  

 

Vedlegg 1 (Unntatt offentligheten etter offl §13) 

 

Fagskolen sendt to avslag på opptak 2022 til nasjonal klagenemnd. Det er nasjonal klagenemnd som 

er klageinstans jf. § 16 Fagskoleloven og § 43 Fagskoleforskriften.  Den nasjonale klagenemnda 

oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (Unit). 

 

Sak 1 

Klagen bestod i at skolen burde vurdere ettersendt dokumentasjon på skolegang etter søknadsfristen 

og etterspørring av dokumentasjon. Klagenemden peker på at skolen har veilednings- og 

undersøkelsesplikt ovenfor kandidater som søker mer enn det vi har gjort.  

 

Klager fikk medhold i klagen. Skolen tar saken til etterretning og vurderer kandidaten som kvalifisert.  

 

Sak 2 

Klagen gjaldt antall rangeringspoeng kandidaten ble tildelt ved søknad om opptak. Klager ønsket at 

skolen skulle telle rangeringspoeng før kandidaten var ferdig med fagbrevet.  

 

Klager fikk ikke medhold i klagen. Skolen tar saken til etterretning og opprettholder vedtaket.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar vedtaket fra nasjonal klagenemd til etterretning 

  

https://lovdata.no/lov/2018-06-08-28/§16
https://lovdata.no/forskrift/2019-07-11-1005/§43
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17 Varslingssak - student vs student (Unntatt offentligheten etter offl §13) 

Styret vil få en orientering i møtet 

Vedlegg 3 vil bli lagt fram digitalt i møtet til styrets medlemmer 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering 

 

18 Studiebarometeret 2022 

Vedlegg 2 

 

Skolen har fått resultater fra studiebarometeret 2022. Alle på skolen arbeider nå med å diskutere 

utfordringer og tiltak  

Tillitsvalgte studenter med rektor vil diskutere det i eget møte 

Alle kull vil ha en økt, workshop, med caseoppgaver for å foreslå tiltak 

Personalet vil arbeide med resultatet 

Brukerrådet vil diskutere resultatet 

 

Rektor vil sammenstille diskusjonene og forslag på tiltak for å kunne arbeide med det i 2022. 

 

Styreleder ber styret om å diskutere resultatet og gi råd til rektor om hva som bør være tiltak i 2023.  

 

Forslag til vedtak 

 

29 2. Tertialrapport 2022  

Vedlegg 7 

 

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

Rapporten er en del av Jernbanedirektoratets styring av Lokførerskolen. 

 

Skolen vil i tillegg rapportere til Jernbanedirektoratet om skolen drift i henhold til mandat og 

disponeringsbrev. (vedlegg 5 og 6) 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar 2. tertialrapport til orientering   

 

20 Klagesak (Unntatt offentligheten etter offl §13) 

Vedlegg 4 

 

Sakspapirer sendes i egen epost.  

 

Forslag til vedtak 

 

21 Opptak nye studenter 2023 

Vedlegg 8 

 

Jernbanedirektoratet arbeider nå med å gi en bestilling til Lokførerskolen om opptak av studenter 

høsten 2023 og våren 2024. 

Skolen vil legge inn vedlegget i innkallingen når det kommer. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

22 Eventuelt 

 Neste ordinære styremøte: desember 2022 Innkalling vil komme 
 


