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Møtereferat 

Møte Tillitsmannsmøte  Status [Status] 

Møteleder Kai  Møte nr. 15.4.2020 

Referent Kai  Møtedato 15.04.2020 

Deltagere 4-19 Raymond, 5-19 Kristian, 6-19 

Aleksander, 1-20 Ole-Peder, 3-20 Marit 

 Sted Whereby.com 

Fravær 2-20  Sider 1 

 

Sak nr. Saker til diskusjon Ansvar Frist 

    

  Styremøte 16. april 

Gjennomgikk notat som er sendt til styret 

Hvert kull gjennomgikk sine vurderinger:  

4-19 

Skulle ønsket informasjon om utsatt eksamen kom litt før. Whereby fungerer ok og studentene er 

klare til å avvikle eksamen.  

5-19 

Mange som lurer på hva som skjer med øvelseskjøring. Må ta øvelseskjøring 3 før eksamen. 

Skolen hadde møte med foretakene i går, kullet prioriteres på øvelseskjøring. Ønsker å bli ferdige, 

eventuelt kjøre ut i juli med påfølgende eksamen. 

6-19 

Fortsetter som før. Er flest fra Spordrift, de har jobb å gå tilbake til. De som ikke har jobb er roligere 

med tanke på jobbmuligheter. Spørsmål om det er mulig å gjennomføre øvelseskjøring i Spordrift. 

Skolen vurderer om det mulig å gjennomføre skifteopplæring før øvelseskjøring 2. 

1-20 

Holder på med teori del 2, studieløpet er satt på vent. Studentene er bekymret for hvor lenge 

skolen skal ha nettundervisning fordi det er tungt stoff. Det er behov for mye repetisjon. Ønsker 

gjerne å kjøre utover i ferien. Kullet prioriteres på øvelseskjøring. 

2-20 

Tillitsvalgte ikke til stede. 

3-20 

Skulle vært på praksis i tog denne uka, har i stedet teorirepetisjon. Er fornøyd med 

nettundervisning. Er bekymret for at de blir teoritunge på samme måte som kull 1-20. 

 

• Skolen vurderer å åpne simulatorsenteret etter 27. april.  

• Kullene blir prioritert og skolen forbereder gjennomføring i henhold til smitteverntiltak. 

Skolen ønsker også å gi tilgang til 69-settet og eventuelt til befaringer.  

• Klasseromsundervisning prioriteres ikke 27. april, men gjennomføres på Whereby / 

Itslearning.  

• Skolen arbeider med smitteverntiltak. Skolen vil vurdere tiltakene opp mot veilederen 

myndigheten vil utgi den 20 april.  

• Skolen har hatt møte med foretakene om øvelseskjøring. Foretakene arbeider internt med 

smitteverntiltak for å få i gang øvelseskjøring. Dato er ikke satt 

 

 

  

   Takk 

Rektor takket Raymond for en god jobb som hovedtillitsvalgt. Møtet applauderte        

  

 

 


