
Møtereferat fra revisjon av kvalitetssikringssystemet 10.05.2019 

 

Det ble avholdt et internrevisjons møte fredag 10.05. 2019 

Tilstede:  

• Avd.leder TIP Frank Robert Bruheim 

• KS ansvarlig Tore August Lindebø 

• Adjunkt Birger Hermann Andersen 

• Faglærer Robby Madsen 

• Rektor Morten Torkelsen 

Skjema for undervisningsevaluering, skjema for vurdering, plan for kompetanseutvikling og 
avviksbehandling skal revideres årlig. 
 

• Underveisvurdering 

• Kompetanse 

• Avviksbehandling 
 

Vi har ved tidligere interne gjennomganger hatt en full gjennomgang av KS manualen. Vi har denne 

gang tatt for oss en gjennomgang av følgende punkter: 

• Formål, målsettinger og virkeområde 

• Planer for opplæringen 

• Anlegg, utstyr og underleverandører 

• Gjennomføring av utdanningen (timeplaner)  

• Undervisningsevaluering.  
 
 
 

 
Under revisjonen ble det ble ikke funnet saket som gir grunnlag for avviksmelding: 
 
A02: Underveisvurdering 

• Det ble ikke gitt terminkarakter (tall) karakter i programfaget "valgfritt programfag" 
inneværende år. Karakter D (Deltatt) ble gitt. 
 

A04: Kompetanse 
• Kompetanseplan: Kursing på bro simulator og maskin simulator for faglærere skal 

gjennomføres så disse hjelpemidler kan tas i bruk til neste skoleår. Kontakter Erlend 
Johannesen (Teknisk fagskole) for videre oppfølging. 

• ERM og BRM er ikke blitt gjennomført etter planen.  

• Tore August Lindebø har gjennomført "Klasseledelse og relasjonsbygging for yrkesfaglærere" 

• Robby Madsen har gjennomført "Veiledningspedagogikk for yrkesfaglærere" 
 

 
 



A09: Avviksbehandling 
Avvik som refereres til i denne internrevisjonen skal behandles i fortløpende og så vidt mulig innenfor gitte 

tidsfrist. Tilbake melding til anmelder er lagt til i avviksmeldingen: 

• "Avviks melder skal ha tilbakemelding innenfor 14 dager etter avviks innlevering" 

• Ingen avvik som henger 
 

 
 
 
 
A01: Formål, målsettinger og virkeområde 

• Målsettingen om gj. snitt karakter på 3,5 vil i inneværende skoleår by på større 
utfordringer enn vanlig. Større ressurser er satt inn for å avhjelpe dette. Programfag 
er tildelt syv ekstra timer med tolærer pr. uke  

 
 
 

A02: Planer for opplæring 

• Planer for opplæring ligger ute på It's. disse ligger i en samlet versjon med STCW 
henvisninger, vurderingskriterier, kompetansemål og kildemateriell til fagstoffet. 
Forenklet utgave ligger også ute og fungerer som et daglig oppslagsverk. 

 

 
 
A05: Anlegg, utstyr og underleverandører 

• Følgende kursleverandør var ikke lagt til i listen over underleverandører til skolen.: 

Sikringsbevissthet tabell A-VI/6-1 og 2 Kristiansand tekniske fagskole på vegne av 

Sjøfartsdirektoratet. 

 For denne tilbyderen er følgende dokumenter innhentet: Bekreftelse på godkjenning 

fra Sjøfartsdirektoratet og Revisjonsrapport fra klasseselskap 

• Safemar AS har byttet navn til Resq Grimstad AS 

• Menon- publikasjon om kvaliteten på maritim utdanning ble diskutert. I skriv til 

ledelsen ved Kvadraturen Skolesenter ble det etterspurt en avklaring angående 

ressurser og verksted. Dette brevet ble også delt med et opplæringskontor. Skolens 

ledelse oppfattet delingen som en illojal handling og påpekte dette. Det ble ikke tatt 

noen avgjørelser om resurs tildeling. 

 
 

A07: Gjennomføring av opplæringen 
• Gjennomføring av utdanningen (timeplaner): Avdelingsleder legger timeplan med hensyn til 

antall timer som ligger i hvert fag. Dette fordeles til faglærere som har ansvar for 
gjennomføring og oppfølging.  

 
 



A08: Undervisningsevaluering 
• Elevene har gjennomført undervisnings evaluering av faglærere i utvalgte fag. 

Evalueringene skal sammenfattes og kopieres ut og arkiveres hos avd. leder. Kontakt 
Steinar Kristiansen (Kristiansand tekniske fagskole) for nytt forenklings program.  

 
 
 

 
 
 
 
 


