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Høringsbrev av forslag til endring av
Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for
Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere
Innledning
Styret ved Norsk fagskole for lokomotivførere sender fagskolens forslag til endring på
«Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved
Norsk fagskole for lokomotivførere». Endringene vil erstatte forskriften som ligger p.t. på
Lovdata; FOR-2017-04-27-636.
Høringsfristen er satt til 30. desember 2020. Det bes om at eventuelle merknader til
forslaget sendes til Norsk fagskole for lokomotivførere. Merknader skal sendes digitalt til
post@lokforerskolen.no.
Høringen er offentlig, og alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Skolen vil
sende forslaget direkte til samarbeidspartnere. Høringsuttalelser er offentlige etter
offentlighetsloven, og Lokførerskolen vil publisere dem på vår hjemmeside.
Lokførerskolen ber om kommentarer til forslaget som helhet og til de enkelte
paragrafene. Skolen ber spesielt om tilbakemelding på om forskriftsteksten er
tilstrekkelig tydelig uten merknader.
Vedlegg 1 er forslaget i sin helhet.
Bakgrunn
Skolens forskrift bygger i på Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og
Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften).
Disse to dokumentene har blitt endret de siste årene og styret har hatt behov for å
revidere skolens forskrift. Styret har behov for å tydeliggjøre studentens rettigheter og
plikter som er særskilt for Lokførerskolens utdanning.
I tillegg har styret sett at skolen må knytte skolens forskrift tettere opp mot Forskrift om
sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet
(førerforskriften) når det gjelder opptak og gjennomføring av studiet.
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Nærmere om endringene
Forskriften har blitt endret i henhold til nummering og plassering i forhold til dagens
forskrift. Dette er gjort fordi skolen har gjort en revisjon av å ikke gjenta overordnet lov
og forskrifter. I tillegg ønsker skolen å gjøre forskriften mer brukervennlig for studenter
og samarbeidspartnere.
Under viser vi til hvor i lovverket bestemmelsene i skolens forskrift er hjemlet og
grunnen til at vi har endret.
Lovhjemler:
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) (LOV-2018-06-08-28)
§ 16.Opptak
(…) Styret selv skal gi utfyllende forskrift om opptak til den enkelte fagskolen, med krav
til formell utdanning eller tilsvarende realkompetanse.
§ 21.Avsluttende vurdering, eksamen og sensur
(…) Styret selv gir forskrift om gjennomføring av eksamener, prøver og annet arbeid.
Dette omfatter vilkår for å gå opp til en eksamen eller prøve på nytt, adgangen til en ny
praksisperiode og oppmelding. Styret kan delegere til en avdeling ved fagskolen å gi
utfyllende forskrift om forhold som er særegne for den enkelte eksamen.
Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) (FOR-2019-07-11-1005)
§ 7.Kvalifisering for opptak
(4) Styret selv kan stille spesielle opptakskrav som er relevante for fagskoleutdanningen.
Med spesielle opptakskrav menes krav om bestemte fag, fagbrev, svennebrev,
karakterer, poeng, opptaksprøver, arbeidserfaringer, autorisasjoner, sertifiseringer eller
andre yrkesgodkjenninger.
Begrunnelser:
Medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet
Skolen krever at søkere består skolens test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet
før opptak til Lokomotivførerutdanningen. Skolens test er basert på kravene i
Førerforskriftes kapittel 4, men har strengere krav til godkjenning. Skolens krav er
utformet for å sikre at studenten kan gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte,
og etter gjennomført studie fortsatt vil kunne oppfylle førerforskriftens krav selv med
mindre endring i egen helse.
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Skolens tilbyder av medisinsk og yrkespsykologisk test utsteder en helseattest til
søkeren. Helseattesten er basert på førerforskriftens krav.
Når søkeren er tatt opp som student ved skolen, er det førerforskriftens ordinære krav
som gjelder for medisinsk og yrkespsykologisk helse. Lokførerskolens
forskriftsbestemmelser for krav til helsemessig eller yrkespsykologisk skikkethet under
studieløpet er likelydende kravene som stilles til ferdig sertifiserte førere. Skolens
oppfølging av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet under studiet er for studentens
tilgang til praksis i foretak og for å kunne avlegge avsluttende eksamen.
Skolens oppfølging av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet under studieløpet er
begrunnet i studentenes tilgang til foretakenes materiell i praksis, og som et ledd i et av
flere kontroller for å senke risikoen ved togframføring.

Kapittel 2 Opptak 2-3 rangering av søkere
Lokførerskolen anser skolens test i medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet som en
opptakstest jf. Fagskoleforskriftens § 18. Skolen tildeler derfor rangeringspoeng som
beskrevet i § 2-3 rangering av søkere.

Kapittel 3 § 3-3 Fremmøte og fravær
Bestemmelsen for fravær i praksis er strengere enn Lokførerskolens generelle
bestemmelse for fravær. Skolen tilrettelegger praksis gjennom skifteopplæring og
øvelseskjøring for at studentene skal oppnå riktig kompetanse. Praksisemnet er svært
ressurskrevende både når det gjelder kostnader for skolen, og tilgang til materiell og
kjørelærer til bestemte dager. Begge faktorer vektlegges når skolen krever at
studentene skal være til stede i praksis, og åpner derfor ikke for ugyldig fravær.

Kapittel 3 § 3-13 Opphør av studierett
Studenten kan miste sin studierett i følgende tilfeller:
(5) Dersom studenten ikke har bestått avsluttende eksamen innen 30 måneder etter
studiestart.
30-månedersperioden regnes som absolutt tid. Det vil si at eventuelt sykdomsfravær og
permisjoner innvilget etter § 3-4 Permisjoner teller med i 30-månedersperioden.
Lokførerskolen organiserer gjennomføringen med studenter som starter i suksessive kull
med en øvre grense for antall studenter. Dette er nødvendig for at foretakene skal ha
kapasitet til å avvikle praksis for studentene. Gjennomføringen av praksis i studiet
begrenser skolens mulighet til i større grad å tillate at studenter bytter kull.
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I tillegg vil et lenger tidsfravær fra studiet, vil begrense/risikoøkende for å kunne klare å
gjennomføre studiet og bestå eksamen
Ikrafttredelse og overgangsordning
Forskriften trer i kraft 1. februar 2021
Det vil ikke være overgangsordninger. Endringene i forskriften gjelder alle studenter ved
skolen, også de som har blitt tatt opp på tidligere forskrift.
Med vennlig hilsen
Christoffer Serck-Hanssen
Styreleder
Kopi: [Kopimottakere]
Vedlegg:[Vedlegg]
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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