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Informasjonssaker
• Smittevernsituasjonen

• ERTMS opplæring for studenter og lokomotivførere

• Kjørelærere og øvelseskjøring

• Skifteopplæring

• Møte med tillitsvalgte

• Opptaket 2022 er ferdig (Søknadsfrist mars 2021)



ERTMS-opplæring

• Skolen har gitt studenter dagskurs de siste 4 
årene i DMI og STM og ERTMS

• Skolen arbeider med å ferdigstille simulatorer i 
forhold til DMI og STM i førerrom

• Oppdatere alle lærere innen ERTMS
• Noen av våre lærere  kjører på ERTMS-linjer og 

er sertifisert



Øvelseskjøring 2022



Søkere

ANTALL SØKERE 

1162 Antall søkere totalt

1031 Mannlige søkere

131 Kvinnelige søkere

ANTALL KVALIFISERTE SØKERE

915 Kvalifiserte søkere totalt

835 Mannlige søkere

80 Kvinnelige søkere

17 kvinner har fått tilbud om studieplass.





Tall fra testing

Testet hos Synergi helse: 257

Godkjente kandidater: 187 73 %

Takket ja til plass etter testing: 163 87 %











Takk for oppmerksomheten! 



Fullmakter
• Styret har gitt rektor følgende fullmakt fram til neste styremøte:

• 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.

• 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.

• Rektor gis fullmakt til å tillempe skolens forskriftskrav til legeerklæring ved sykdom under praksis. 
Rektor vil kunne godta egenerklæring ved sykdom

• 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.

•



Mandat Lokførerskolen
Norsk fagskole for 
lokomotivførere skal bestå av:
• Høyere yrkesfaglig utdanning/fagskole. 
• Etterutdanning innen hovedsakelig togfremføring, med 

bakgrunn i forespørsel fra aktører i bransjen.

Finansiering:
Norsk fagskole for lokomotivførere

• får tildelt årlig budsjettramme og styringsmål som del 
av Jernbanedirektoratets budsjett. 

Etterutdanning finansieres kommersielt
• Kostnader til utvikling og gjennomføring av 

etterutdanning dekkes av kurspriser tilpasset 
selvkost og markedet forøvrig



Norsk fagskole for lokomotivførere skal:

• være en akkreditert utdanningsinstitusjon innen togfremføring / jernbane.
• være en moderne og framtidsrettet utdanningsinstitusjon 
• være en enhetlig og samlende skole for grunn- og etterutdanning som etterspørres i 

jernbanevirksomheter.  
• sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som er preget av konkurranse og 

flere aktører  
• være operatøruavhengig
• vektlegge praksisopplæring
• utvikle og anvende digitale verktøy med tanke på effektiv og fleksibel utdanning
• være et profesjonelt ressurssenter som bistår sektoren med rådgiving og utvikling 

innen togfremføring.  
• samhandle med andre kompetansemiljø i inn- og utland for å optimalisere og utvikle 

utdanningens form og innhold
• utvikle og kvalitetssikre en fremtidsrettet jernbanefaglig utdanning i nært samarbeid 

med bransjen


