
 

 

 

 

Krav til kompetanse for ulike kategorier 
undervisningspersonell 

 

Mål: Skolens undervisningspersonell holder høy faglig standard innen togframføring og 

pedagogikk. 

 
Ansvar og myndighet 

Skolens styre er ansvarlig for kravene og godkjenning av personer i henhold til disse. 

Rektor godkjenner veiledere, instruktører, faglærere og sensorer til 

lokomotivførerutdanningen etter råd fra fagsjefer. Oppdaterte lister framlegges for 

skolens styre ved endringer. 

 

Skolens studieadministrasjon er ansvarlig for å holde oversikt over hvilke personer som 

til enhver tid har de ulike godkjenningene.  

 

Rektor er ansvarlig for å behandle avvik. 

 

Grunnleggende krav til godkjenning 

• God forståelse av sikkerhet og etterlevelse av regelverket 

• Bevisst i forhold til rollen som representant for skolen og til forholdet mellom egen 

arbeidsgiver og andre jernbaneforetak 

• Detaljerte kunnskaper om innholdet i den aktuelle studieplanen 

• Kjenne til skolens kvalitetssystem 

• Grunnleggende digital kompetanse 

 
Beskrivelse 
Personell Godkjenning Kompetansekrav Varighet 

Fagsjef Ansvarlig for 

opplæring i en 

eller flere emner i 

studieplanen. Er 

tilsatt ved Norsk 

fagskole for 

lokomotivførere  

Enten 

• Sertifisert 

lokomotivfører, 

kompetanse 

opprettholdes 

gjennom praktisering i 

jernbaneforetak  

alternativt 

• Formell 

fagkompetanse 

• Utdypende 

kompetanse innen det 

aktuelle fagområdet 

I tillegg til 

• 3 års yrkeserfaring 

• Formell pedagogisk 

kompetanse 

 

Faglærer Godkjent for 

opplæring i en 

eller flere emner i 

studieplanen. Er 

tilsatt ved Norsk 

fagskole for 

lokomotivførere  

Enten 

• Sertifisert 

lokomotivfører, 

kompetanse 

opprettholdes 

gjennom praktisering i 

jernbaneforetak  

alternativt 

Ubegrenset 
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• Formell 

fagkompetanse 

• Utdypende 

kompetanse innen det 

aktuelle fagområdet 

I tillegg til 

• 3 års yrkeserfaring 

• Formell pedagogisk 

kompetanse 

Kjørelærer Godkjent for 

veiledning av 

studenter i 

praktisk arbeid.  

• Sertifisert 

lokomotivfører 

• 3 års yrkeserfaring 

• Fullført kjørelærerkurs 

eller tilsvarende 

pedagogisk utdanning 

• Deltatt på årlig 

kjørelærersamling i 

regi av Norsk fagskole 

for lokomotivførere   

Kjørelærerkurs  

utløper etter 3 år 

dersom veileder 

ikke har deltatt på 

kjørelærersamling 

i perioden 

 

Kjørelærersamling 

må være 

gjennomført 

innenfor 18 

måneder for å 

kunne ha med 

studenter 

Instruktør Godkjent for 

opplæring i hele 

eller deler av en 

studieplan, eller 

et helt emne. 

• Sertifisert 

lokomotivfører 

• 3 års yrkeserfaring 

• Formell 

fagkompetanse 

• Utdypende 

kompetanse innen det 

aktuelle fagområdet 

• Formell pedagogisk 

kompetanse  

• Tilbys årlig 

oppdatering på 

samlinger i regi av 

Norsk fagskole for 

lokomotivførere  

Ubegrenset 

Sensor Godkjent til å 

vurdere eksamen 

• Formell 

fagkompetanse 

• Utdypende 

kompetanse innen det 

aktuelle fagområdet 

• Deltatt på sensorkurs i 

regi av Norsk fagskole 

for lokomotivførere   

Sensorkurs 

Ubegrenset 
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