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Avdelingsleder HMS, økonomi, 

admin., drift. KS-Leder 

Leif Kåre Spartveit 

Ansvarlig for: drift og vedlikehold av skolens kvalitetssystem og 

avviksbehandling, og deltar i avdelingens gjennomgang av dette. Bidrar 

til at de fastsatte utviklings og kvalitetsmål følges. Følger videre opp 

måldokumenter, årsrapporter, og skolens kvalitetshjul. Følger opp 

andre styringsdokumenter, internasjonale, nasjonale og regionale 

bestemmelser. Utarbeider forslag til den lokale timeplanen. Deltar i 

planlegging og gjennomføring av interne og eksterne 

kvalitetsrevisjoner. Bidrar til utvikling av skolens kultur for 

kvalitetsutvikling. Sørger for at kvalitetssystemet gjøres kjent, blir 

forstått, anvendt, holdes oppdatert og tjener til kvalitetssikring og 

utvikling. 

Ansvarlig for: pedagogisk, økonomisk, personal- og administrativt ansvar for de som underviser ved 

TIF-avdeling, samt maritime utdanningslinje. Har ansvaret for å ivareta HMS arbeidet i egen avdeling 

for elever og ansatte. Har også ansvar for at søkere til den maritime utdanningslinje, som tas inn, er 

kvalifiserte i henhold til regler STCW-konvensjonen. Ansvarlig for drift og vedlikehold av skolens 

kvalitetssystem og avviksbehandling, og deltar i avdelingens gjennomgang av dette. Sørger for at 

kvalitetssystemet gjøres kjent, blir forstått, anvendt, holdes oppdatert og tjener til kvalitetssikring og 

utvikling. Deltar i planlegging og gjennomføring av interne og eksterne kvalitetsrevisjoner. 

Rektor 

Preben Skogen 

Avdelingsleder TIF & Maritim utdanning 

Birger Hermann Andersen 

Fagansvarlig (faglærer) Matros 

Tore Lindebø 

Fagansvarlig (faglærer) Motormann 

Robby Madsen 

Merkantil støtte KS-System 

Valeriia Andersen 

Ansvarlig for: at emnene i læreplanen blir 

gjennomgått ihht. krav til Matros, STCW regel II/5, tab. 

A-II/5 (læreplan Udir MAR03‑02). Forberede og utføre 

undervisning og periodeplaner i overensstemmelse 

med fastsatte læreplaner. Sørge for at alle verktøy på 

verksteder som brukes til undervisning er brukbart, og 

mulige avvik rapporteres på QM+ og Facilit. Sørger for 

at skolens kvalitetssystem gjøres kjent, blir forstått og 

anvendt til elever. Påser at all dokumentasjon må 

være tilstrekkelig og lett tilgjengelig under revisjon. 

Ansvarlig for: driften av skolen, økonomi, personal og øverste pedagogiske leder. Fører tilsyn med 

driften og kvaliteten som skoleavdelingene tilbyr. Sørge for et godt lærings-, elev-, og arbeidsmiljø. Er 

pådriver for utvikling av et fungerende kvalitetssystem, implementering i organisasjonen og på denne 

måten bidra til at kvalitetssystemet brukes av ansatte og elever. Rapporterer endringer i virksomheten, 

kurstilbud, vesentlige endringer i skolestruktur til Sjøfartsdirektoratet. Foretar årlig en ledelsens 

gjennomgåelse for å sikre at kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet er effektivt og tjener sin hensikt. 

Ansvarlig for: at emnene i læreplanen blir gjennomgått 

ihht. krav til Motormann, STCW regel III/5, tab. A-III/5 

(læreplan Udir MAR03‑02). Forberede og utføre 

undervisning og periodeplaner i overensstemmelse med 

fastsatte læreplaner. Sørge for at alle verktøy på 

verksteder som brukes til undervisning er brukbart, og 

mulige avvik rapporteres på QM+ og Facilit. Sørger for at 

skolens kvalitetssystem gjøres kjent, blir forstått og 

anvendt til elever. Påser at all dokumentasjon må være 

tilstrekkelig og lett tilgjengelig under revisjon. 

Ansvarlig for: drift og vedlikehold av skolens 

kvalitetssystem og avviksbehandling. Tilsyn og vedlikehold 

av Facilit. Lage nye versjoner og endringer i skolens KS-

dokumenter. Utarbeider forslag til og lager endringer på den 

lokale timeplanen. Deltar i planlegging og gjennomføring av 

interne og eksterne kvalitetsrevisjoner. Bidrar til utvikling av 

skolens kultur for kvalitetsutvikling. Sørger for at 

kvalitetssystemet gjøres kjent, blir forstått, anvendt, holdes 

oppdatert og tjener til kvalitetssikring og utvikling. 


