
Tertialrapportering 2019

Lokomotivførerutdanningen

2. tertialrapport 2021 Fagsjef Ledelse

Tiltak i virksomhetsplanen 2021 14.sep.21 21.sep.21

Tilpasse læremidler til ny plattform 2. tertial Fagsjef

Implementere FOKUS 2. tertial IKT-ansvarlig

STATUS: Gjennomgå læremidler 2021 Fagsjef

STATUS: Kollegaveiledning 2021 Pedagogisk rådgiver

STATUS: Utvikle kompendium om undervisningsmetoder 2021 Pedagogisk rådgiver

STATUS: Diskutere pedagogiske metodevalg i personalsamlinger og faggrupper 2021 Pedagogisk rådgiver

STATUS: Sette opp jevnlige opplæringstilbud internt (ERTMS) 2021 Fagsjef kurs og teknologi

STATUS: Oppdatere opplæringsplaner og desker (ERTMS) 2021 Fagsjef

STATUS: Dialog med Alstom og Vy kompetansesenter for å øke kompetanse innen ERTMS 2021 Fagsjef kurs og teknologi

Rapporteringsfrister

Læremidlene er overført ressursbanken i FOKUS. Arbeidsoppgaver og tester gjenstår, og skal overføres enten til Forms eller til FlexiteExam. 

FOKUS er implementert for studieadministrasjonen, og vil implementeres for fullt for studenter og lærere i 3. tertial

Det er satt opp en internrevisjon i uke 40-42 som har som mål å gå gjennom læremidlene som er utviklet i løpet av korona. Internrevisjonen vil gi god informasjon til fagsjene i arbeidet med 

læremidlene. 

Kollegaveiledning, kompendium og pedagogikk på personalsamlinger er inkludert i samme prosjekt som pedagogisk rådgiver introduserte på personalmøte i 2. tertial. Prosjektet blir gjennomført i 3. 

tertial. 

Se punktet over. 

Se punktet over.

Prosjektgruppen har gjennomført noe på personalsamling i 1. tertial, og skal tilby noe også i 3. tertial. 

Det ble gjennomført samling med Alstom og BaneNOR i 1. tertial, og ansatte på skolen skal delta i tekniske kurs for ERTMS i 3. tertial. 
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STATUS: Ferdigstille prosjekt samlingsbasert førerbevis 2021 Fagsjef førerbevis

STATUS: Organisere arenaer og møteplasser for å legge til rette for godt samarbeid og godt arbeidsmiljø 2021 Rektor

STATUS: Tydelig prioritering av oppgaver utenom opplæring og organisere oppgaver utenfor drift som små eller store prosjekt 2021 Rektor

Funn fra kvalitetsrapport 2020

STATUS: Bedre antall evalueringer etter teoriundervisning 3. tertial Studieinspektør

STATUS: Ensartet regelverk i skifteopplæring 3. tertial Fagsjef

STATUS: Undersøke strykprosent eksamen 3. tertial Fagsjef

Måloppnåelse

Kvantitative resultat

Vedtak

§ 1-4 punkt 13 Brudd på studentens plikter 

§ 1-5 punkt 12 Frammøte og fravær 

§ 1-6 punkt 4 Permisjoner 5

§ 2-2 punkt 2,3 og 4 Opptaksprosedyre

§ 2-7 punkt 6 Innpassing og fritak fra emner

§ 3-1 punkt 4 Sensorer og veiledere

§ 3-5 punkt 6 Ny eller utsatt eksamen 11

§ 3-6 punkt 7 Eksamen under særlige vilkår 

§ 4-1 Klagebehandling (antall klagesaker fordelt på §)

Avvikssaker som gjelder læringsmiljø

Fullmakt ihht 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.

Kompetanseprosjekt

Fagsjefsamling, teamledelse

ERTMS

Det ble gjennomført samling med Alstom og BaneNOR i 1. tertial, og ansatte på skolen skal delta i tekniske kurs for ERTMS i 3. tertial. 

Prosjektet pågår. 

Gått gjennom prosjekt for å få en oversikt. Skal videreføres i 3. tertial. 

Emneevalueringene er endret til felles utsendelse i QB fra studieadministrasjonen for å bedre antall tilbakemeldinger. 

Fagsjef har satt i gang et arbeid med en liten arbeidsgruppe for å undersøke hva som skal ligge i skolens regelverk, og hvordan revideringen skal implementeres. 

Det blir satt opp møter i 3. tertial for å lage en plan for gjennomgang og evaluering av eksamensoppgavene. Punktet blir også et tema på sensorsamling i 3. tertial. 

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 
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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.

Eksamensresultat

Emne Antall avlagte Antall stryk Strykprosent %

Førerbevis 60 fagskolepoeng 23 0 0,0 %

Praksis 66 0 0,0 %

Infrastruktur skriftlig 61 0 0,0 %

Kjøretøy skriftlig 61 10 16,4 %

Infrastruktur muntlig 61 6 9,8 %

Kjøretøy muntlig 61 7 11,5 %

Totalt 333 23 6,9 %

Det er til sammen 10 studenter i perioden som 
har benyttet seg av egenerklæring pga 


