
 

 

 

 

 

 

Krav til kompetanse for ulike kategorier 
undervisningspersonell 

 

Funksjon Beskrivelse 

Veileder Godkjent for veiledning av studenter/elever/lærlinger i praktisk arbeid. 

Veileder kan ha godkjenning som kjørelærer, i trafikkstyring, for 

kontrollprøver i trafikksikkerhet eller annen jernbanefagopplæring. 

Instruktør Godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan, eller et helt 

kurs. 

Faglærer Godkjent for opplæring i en eller flere moduler av læreplanen. Er tilsatt 

ved Norsk fagskole for lokomotivførere. 

Sensor Godkjent for å bedømme eksamen 

Sertifiserer Godkjent av det enkelte jernbaneforetak for autorisering/sertifisering av 

medarbeidere i forhold til jernbaneforetakets krav. 

 

Ansvar og myndighet 

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

Unntatt er sertifiserer som oppnevnes og godkjennes av det enkelte jernbaneforetak. 

Hovedlærer foretar godkjenning av veiledere, instruktører, faglærere og sensorer til 

lokomotivførerutdanningen, og oppdaterte lister framlegges for skolens styre når det er 

gjort endringer. 

 

Skolens administrasjon er ansvarlig for å holde oversikt over hvilke personer som til 

enhver tid har de ulike godkjenningene.  

 

Beskrivelse 

Godkjenningen kan gjelde en eller flere moduler innen skolens utdanninger.  

 

Krav til godkjenning 

Felles krav: 

• God forståelse av sikkerhet og etterlevelse av regelverket 

• Profesjonell holdning til rollen som representant for skolen og til forholdet mellom 

egen arbeidsgiver og andre jernbaneforetak 

• Detaljerte kunnskaper om innholdet i den aktuelle læreplanen 

• Oppdaterte kunnskaper om styringssystem og dokumentasjon i egen virksomhet 

• Grunnleggende digital kompetanse 

 

Funksjon Beskrivelse 

Veileder Skal ha formell fagkompetanse innen det aktuelle arbeidsområdet, 

være i aktiv tjeneste på området, ha minst tre års erfaring fra 

yrket og ha gjennomført kjørelærerkurs eller tilsvarende 

pedagogisk utdanning. Pedagogisk kompetanse vedlikeholdes 

gjennom årlige samlinger i regi av Norsk fagskole for 

lokomotivførere 

Instruktør Skal ha formell fagkompetanse og dyptgående 

kunnskaper/utdypende kompetanse innen det aktuelle 

arbeidsområdet og være i aktiv tjeneste på området og ha minst 

tre års erfaring fra yrket. Skal ha formell pedagogisk kompetanse 

fra høgskolen eller lignende. Pedagogisk kompetanse vedlikeholdes 

gjennom årlige samlinger i regi av Norsk fagskole for 

lokomotivførere. 
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Faglærer Skal ha formell kompetanse og dyptgående kunnskaper/utdypende 

kompetanse innen det aktuelle arbeidsområdet Faglærere ved 

lokomotivførerutdanningen skal minimum praktisere som 

lokomotivfører så mye/ofte som det kreves for å opprettholde 

førergodkjenning i det jernbaneforetaket faglæreren er tilknyttet. 

Skal i tillegg ha formell pedagogisk kompetanse fra høgskole eller 

lignende. Pedagogisk kompetanse vedlikeholdes gjennom årlige 

samlinger i regi av Norsk fagskole for lokomotivførere. 

Sensor Skal ha utdypende kompetanse innen det fagområdet 

sensureringen gjelder og være i aktiv tjeneste på fagområdet. 

Sertifiserer Skal tilfredsstille jernbaneforetakets krav til denne funksjonen. 
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