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Konsekvenser av Covid-19 for skolens studenter 

Da landets skoler stengte ned i mars 2020 som følge av korona-epidemien var Norsk fagskole for 

lokomotivførere raskt i gang med å tilby nettundervisning for våre studenter, slik at de fikk fortsatt planlagt 

teoriundervisning. Nesten halvparten av lokomotivførerutdanningen derimot er praksis ute i togselskapene, 

og dette ble stoppet samtidig som skolene stengte ned. Dette har gjort at de fleste av våre studenter har 

fått et opphold i sitt studieløp, da studieløpet er lagt opp slik at teori og praksis henger nøye sammen, og 

det er utfordrende å gå videre i teoriundervisningen før de har vært ute i praksis og fått med seg læringen 

og erfaringen derfra. Som en konsekvens av dette har de aller fleste av våre studenter fått ny sluttdato 2-3 

måneder etter opprinnelig sluttdato. 

Nettopp på grunn av avvikling av praksis har skolen oppstart av kull gjennom hele året, og følger ikke vanlig 

semesterordning. En annen konsekvens av praksisundervisningen ved skolen, er at flere studenter har 

problemer med å kombinere studiet med deltidsjobb, da de stasjoneres i hele landet hvor det kjøres tog og 

er borte i lengre perioder.  

Dette førte til at flere av våre studenter meldte til skolen at de fikk utfordringer økonomisk, og at de i første 

omgang ønsket mulighet til å søke utvidet støtte fra Lånekassen.   

Skolen har vært i tett dialog med Lånekassen for å bidra til at skolens studenter kan få innvilget utvidet 

støtte på grunn av forlenget studieløp. Avtaleinngåelse om lån og støtte hos Lånekassen er en personlig 

avtale mellom den enkelte student og Lånekassen, så verken skolen eller Lånekassen kan gi generelle svar 

eller inngå generelle avtaler på vegne av kull eller studenter, da rett til støtte og lån avhenger av personlige 

forhold som tidligere lån, inntekt m.m. 

Avgjørelsen fra Lånekassen er at kullene som startet etter oktober 2019 har fått mulighet til å søke om 

utvidet støtte i den forlengete perioden, og studenter som har rett til det vil få innvilget lån frem til de er 

ferdig på skolen. Studentene kan få omgjøring av lån til stipend for normert tid for utdanningen (10 

måneder), så fremt at inntekten har vært under fastsatt grense. Utover dette vil utdanningsstøtten bli 

stående som lån. Skolen utsteder bekreftelse på forlenget studieløp til studentene slik at de kan søke 

forlenget støtte. 

Studentene i kull 5-19 fikk ikke mulighet til å søke om utvidet støtte. Årsaken til det er at Lånekassen ikke 

har hjemmel til å gi støtte om sommeren. Kull 5-19 startet utdanningen mai 2019 og hadde sin 

avsluttende eksamen 19.08.2020, imens forskriftsåret for Lånekassen 2020/2021 går fra 16.08.2020 – 

15.06.2021. De falt dermed utenfor ordningen, De øvrige studentkullene har mulighet til å søke for 

undervisningsåret 2020 - 2021. 
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