
Møtereferat fra revisjon av kvalitetssikringssystemet 05.06.2020 

Revisjonsnummer: 4 

Signatur: TAL / Revisjonsleder 

Det ble avholdt et internrevisjons møte fredag 05.06.2020 

Tilstede:  

• Avd.leder TIP Frank Robert Bruheim 

• KS ansvarlig Tore August Lindebø 

• Adjunkt Birger Hermann Andersen 

• Faglærer Robby Madsen 

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

• Underveisvurdering 

• Kompetanse 

• Avviksbehandling 
 

Inneværende år blir i tillegg A07 gjennomføring av opplæring ettersett og A10 revisjon og 
ledelsens gjennomgang 
 
A02: Systemets oppbygging og dokumentasjon 

• Underveisvurdering: Det ble ikke gitt terminkarakter for første termin(tall) karakter i 
programfaget yrkesfaglig fordypning i inneværende år. Karakter D (Deltatt) ble gitt. 

• I forbindelse med omlegging til nytt system DNVGL-ST-0029 ser KS ansvarlig det som 
ønskelig at dette faller inn under skolens administrasjon.  
 

A04: Kompetanse 

• ERM og BRM er ikke blitt gjennomført etter planen. (Avvik) Overstrykes og vurderes 
ved neste kartlegging 

• Bro og maskinsimulator vil i fremtiden kunne benyttes via maritim fagskolen i 
Kristiansand etter behov. Dette skal være avklart ved skolestart 2020 for å gi elevene 
et innblikk i de ulike valgretninger 

• Kartlegging av behov og plan for kompetanseutvikling er ikke gjennomført siste to år. 
(Avvik)  
 

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" 

• Avviksrapportering fra det maritime KS system er lagt om til at avvik nå skal rapporteres                       

inn på QM+. 

 Dette har ikke fungert siden begynnelsen av januar og er således et avvik (Avvik) 



• Avvik som har fremkommet i denne perioden har vært løst på stedet uten rapport.   

 
A07: Gjennomføring av opplæring 

• Det er ikke lagt opp til eksamen våren 2020. Dette pga. corona-19 epidemien. Vanlig 
standpunkt karakter skal være gjeldene.   

 
A10: Revisjon og ledelsens gjennomgang 

• Avvik fra rapport om ledelsens gjennomgang (Avvik) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


