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1. Innledning  
Sjøfartsdirektoratet gjennomførte revisjon av kvalitetsledelsessystemet hos KVADRATUREN 
VIDEREGÅENDE SKOLE i følgende tidsrom: 9. februar 2021 - 11. februar 2021. 
 
Revisjonen ble gjennomført i henhold til retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 
19011: 2011). 
 
Revisjonsgruppen brukte intervjuer og gjennomgang av dokumenter tilhørende 
kvalitetsledelsessystemet, som basis for denne revisjonen.  
 

2. Krav 
Revisjonen ble gjennomført på grunnlag av kravene i: 

 Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk  
 STCW 1978 konvensjonen, Regel I/8 om kvalitetsstandarder og Regel I/6 om 

kompetanse. 
 Godkjenningsbevis og utdanninger Sjøfartsdirektoratet har gitt godkjenning for. 
 Utdannings –og opplæringsinstitusjonens kvalitetsledelsessystem og styrende 

dokumenter. 
 

3. Formål 
Overvåking for å verifisere at utdannings –og opplæringsinstitusjonen ivaretar forutsetninger 
angitt i godkjenningsbeviset og krav i regelverket for å drive maritime utdanning. 
Godkjenningsbeviset har 5 års gyldighet. Utdannings- og opplæringsinstitusjonen skal begjære 
fornyelsesrevisjon innen bestemt tidsvindu, som er tidligst 12 måneder før, og senest 6 måneder 
før, godkjenningsbevisets utløpsdato. 
 

4. Omfang 
Omfang var som beskrevet i varsel om revisjon datert 15.01.2021 og opplæring iht. 
godkjenningsbrev av 14.03.2018 for følgende utdanninger: 
 
 FOR § 34: Matros, STCW regel II/5, tabell A-II/5 (læreplan Udir.) 
 FOR § 43: Motormann, STCW regel III/5, tabell A-III/5 (læreplan Udir.)

 
5. Revisjonsgruppe 

Revisjonsgruppens medlemmer har vært følgende: 
 

Revisjonsleder Odd Konrad Dale 
Revisor Bjørn Gunnar Garnes 

 

6. Utdanningsinstitusjonens deltakere 
Deltakere på åpningsmøtet:

Morten Torkelsen, Rektor 
Lars Flatelid, KS leder 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder merkantil/drift 
Frank Bruheim, Avdelingsleder TIP 
Tore August Lindebø, Faglærer Matros og kontaktlærer 
Robby Madsen, Faglærer Maskin og kontaktlærer 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
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Deltakere på avslutningsmøtet: 
Morten Torkelsen, Rektor 
Lars Flatelid, KS leder 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder merkantil/drift 
Frank Bruheim, Avdelingsleder TIP 
Tore August Lindebø, Faglærer Matros og kontaktlærer 
Robby Madsen, Faglærer Maskin og kontaktlærer 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
Dan Kåre Karlsen, Faglærer 

 
Intervjuede personer: 

Morten Torkelsen, Rektor 
Lars Flatelid, KS leder 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder merkantil/drift 
Frank Bruheim, Avdelingsleder TIP 
Tore August Lindebø, Faglærer Matros og kontaktlærer 
Robby Madsen, Faglærer Maskin og kontaktlærer 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
2TPMAA, Elever  
2TPMAB, Elever  
Dan Kåre Karlsen, Faglærer 

 

7. Oppfølging 
Tilbakemelding på avvik skal være innsendt til Sjøfartsdirektoratet på e-post til post@sdir.no 
innen de datoer som er vist i avvikslisten i punkt 8.3 og 8.4. 

 
 
Det ble gitt alvorlig avvik ved denne revisjonen.  Det må derfor begjæres en Tilleggsrevisjon innen 
3 måneder fra avsluttet revisjonsdato. 
 
Adresse: 
Sjøfartsdirektoratet 
Postboks 2222 
5509 Haugesund 
 
E-post: post@sdir.no 
All post må merkes med revisjonsleder. 
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8. Resultater 

 

8.1  Funn og konklusjon 

Det ble gitt 15 funn som resulterte i 3 alvorlige avvik og 12 avvik og 0observasjoner. 
 
Godkjenningsbevis vil bli utstedt. 
 

8.2  Generelle inntrykk 

Sjøfartsdirektoratets revisjonsteam ble møtt med stor grad av gjestfrihet og en positiv 
innstilling fra skolens ledelse og ansatte og elever. Det ble ført en åpen dialog under hele 
revisjonen. Intervju av ledelse, undervisningspersonell og elever gav revisjonsteamet god 
oversikt over kvalitetssystemet og avvikssystem og dets funksjoner i praksis. 
 
Kvadraturen videregående skole, er ikke sertifisert iht. anerkjent standard, og har ut fra gitt 
forutsetning fra Sjøfartsdirektoratet, fått innvilget fravik fra krav om sertifisering av 
kvalitetssystem datert 11.01.2021. (Jf. brev fra Sjøfartsdirektoratet med ref. 2018/22017-8). 
Forutsetning for fravik er en avtale skolen har med Agder Revisjon, for å sikre en årlig 
uavhengig revisjon av skolens kvalitetssystem. 
Gjennom denne avtalen skal det klart komme frem at det benyttes revisorer som har 
kompetanse til å foreta revisjon i henhold til standard NS-EN ISO 19011. Det er i revisjonen 
ikke fremlagt dokumentasjon i revisjonen som viser at Agder Revisjon foretar sin revisjon 
ihht. den nevnte standard. Skolen kunne heller ikke vise sertifiseringsdokument fra sin 
eksterne revisor. 
 
1. 
Gjennom revisjonen kom det frem at Kvadraturen videregående skole har etablert et 
kvalitetssystem med beskrivelser, rutiner og prosedyrer, som er bygget opp etter DNV sin 
«Standard for certification no.3.402 for Maritime Training Providers versjon desember 
2012». Det er i intervjuer med ledelsen avklart at denne standarden er brukt som en 
innholdsfortegnelse i deres KS-manual for å dekke nødvendige krav til deres KS-manual. 
Denne standard ble i 2014-04 erstattet av Standard DNVGL-ST-0029 Maritime Training 
Providers, som igjen er blitt erstattet av Standard DNVGL-ST-0029 Maritime Training 
Providers – Edition 2017. Dette gjenspeiler at KS-manual over flere år ikke er revidert og 
oppdatert etter gjeldende standard. 
 
2. 
I den kvalitetsmanualen som ble innsendt til Sjøfartsdirektoratet som grunnlag for 
revisjonen, så er det ikke beskrevet kvalitetspolitikk for skolen. Dette ble det også gitt avvik 
på ved forrige revisjon fra Sjøfartsdirektoratet. Det ble under denne revisjonen vist et word- 
dokument datert 21.06.2016. Dette word-dokumentet blir i denne revisjonen kun sett på 
som på som et utkast til kvalitetspolitikk. Dette dokumentet ble sendt til Sjøfartsdirektoratet 
etter forrige revisjon, som da har lukket avviket i 2016, men det er ikke blitt implementert i 
skolens kvalitetsmanual. Avviket gitt i 2016 er derfor ikke lukket. 
 
3. 
I ledelsens gjennomgang i 2020 har skolen selv gitt avvik på brudd av prosedyre. Det er ikke 
lagt frem dokumentasjon som viser at dette er fulgt opp videre. 
 
Disse tre ovenstående punkter var identifisert av revisjonsteamet ved forberedelse til 
revisjon, og var utgangspunkt for å måtte forlenge revisjonen med en ekstra halv dag. 
  
 



Sjøfartsdirektoratet   Rapport fra revisjon av utdannings -og opplæringsinstitusjon

KS-0375B TS/KOI Rev.: 14.03.2018 Side 5 av 11 

Gjennom revisjonen er disse punktene blitt verifisert, og ble i avslutningsmøtet gitt som 
alvorlige avvik, med 2 ukers frist for å lage en plan for å nedgradere til avvik. Denne fristen er 
holdt, og det er sendt inn en plan med beskrivelse på hvordan de tre alvorlige avvikene vil bli 
behandlet videre som avvik. 
 
Det er i tillegg gjort 12 funn, som ved utarbeidelse av denne revisjonsrapporten, alle er blitt 
kategorisert og hjemlet som avvik. Det er derfor nå listet opp tilsammen 15 avvik som alle 
har frist med å lukkes innen 3 måneder regnet fra revisjonsslutt. 
Siden revisjonen ble utvidet, var revisjonen avsluttet torsdag 11. februar 2021. Frist for å 
lukke avvikene er derfor 11.05.2021. 
 
Ved intervju av ledelsen gis det inntrykk av at det er lærernes ansvar å sørge for at skolen 
underviser etter de læreplaner som er godkjent, og revisjonsteamet bes om å avklare dette i 
intervju med lærerne. Ledelsen viser til at det er lærernes ansvar/fagansvarlig sitt ansvar. 
Dette på tross av at det i skolens kvalitetsmanual er beskrevet at rektor har det øverste 
ansvaret for skolens opplæring, og kvalitetssystemet. 
 
 
 
Imidlertid kom det fram under intervju av elever på maritime fag at de var fornøyde med 
lærere og undervisning som ble gitt, og særlig utplasseringer på båt. 
 
I intervju med lærere så er det gitt inntrykk av at de har kontroll på kompetansemålene som 
de skal undervise, men det er ingen klar sammenheng til at de overordnede læreplaner som 
Udir eier, blir fulgt. 
Både faglig kompetanse og pedagogisk kompetanse hos de lærerne som underviser på 
maritime fag er over det minimumskravet som ligger i Forskrift om kvalifikasjoner og 
sertifikater for sjøfolk § 14. 
 
For å evaluere om læremål blir oppnådd så gir elevene inntrykk om at det er 
undervisningsevalueringer igjennom skoleåret, og dette samsvarer også med inntrykket som 
man sitter igjen med etter å ha intervjuet lærerne. 
Det er dessverre ingenting som gjenspeiler at det som avdekkes i disse evalueringer tas med i 
hverken internrevisjon eller ledelsens gjennomgang, eller får annen oppfølging. Dette er det 
samme for den nasjonale elevundersøkelsen som gjennomføres årlig. 
 
 
 
Det er lite kontroll på avviksmelding og avvikssystemet med historikk, og det er lite 
tilrettelagt for at elevene har tilstrekkelig tilgang/mulighet å melde avvik. KS-leder har ikke 
oversikt om det kan finnes avvik fra elever som ikke er lagt inn. Dette på tross av at det 
hevdes at det holdes avviksmøte en gang pr. måned for å følge opp eventuelle avvik. 
Det kommer også frem i intervjuer at det kan oppleves negativt blant ansatte på skolen 
generelt at avvikssystemet benyttes, og at dette gjør at terskelen kan være høy for å 
rapportere avvik. 
Her bør det vurderes en kollektiv opplæring om kvalitetsledelse og avvikssystem for skolen 
generelt, og ikke bare for den maritime delen av skolen. Det vil på sikt kunne gi gode 
holdninger og være et verktøy for å forbedre i hele institusjonen. 
 
 
 
Totalt sett sitter revisjonsteamet igjen med inntrykk av at kvalitetsstyringssystem og 
avvikssystem er lite kjent og lite brukt blant ledelsen. Kvalitetsstyringssystem og 
avvikssystem synes heller ikke å være godt kjent, eller være i bruk av ansatte eller elever, i 
den hensikt som det er tiltenkt. 
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Det synes ikke å være samsvar mellom skrevne rutiner og praktisk gjennomføring av de ulike 
aktiviteter. Revisjonsteamets inntrykk er at kvalitetssystemet trenger en grundig "vask" og 
oppdatering for å dekke krav til kvalitetssystem definert i STCW regel 1/8, avsnitt A-1/8, B- 
1/8 og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 14. 
 
 
Kvalitetsstyringssystemet og avvikssystemet skal være til hjelp for å ha kontroll på 
dokumenter og prosedyrer, og være et verktøy for kontinuerlig forbedring. 
 
Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det prioriteres å sette av rikelig med ressurser til å jobbe 
med kvalitetssystemet. En forutsetning for at ressursene har utnyttelse er at det gis 
opplæring i alle ledd i systemer og verktøy som man benytter, og at de dedikerte personer 
som får dette ansvaret også gis nødvendig opplæring og ressurs. 
 
Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for å videreføre fritak fra nevnte forskrifts 
§ 14(1). I lys av de alvorlige avvikene og avvikene som ble gjort i denne revisjonen, så ber 
Sjøfartsdirektoratet derfor om at skolen tar kontakt med sertifiseringsselskap for å inngå 
avtale om sertifisering av deres kvalitetssystem etter anerkjent standard. 
 
Det vil komme eget brev med vedtak om at fravik fra krav om sertifisering av kvalitetssystem 
jf. § 14 (1) i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523  for Kvadraturen skolesenter, trekkes 
tilbake med øyeblikkelig virkning. 
 
Det er også på grunnlag av de nevnte alvorlige avvikene og avvikene som er gjort i denne 
revisjonen, vurdert at det er behov for oppfølgingsrevisjon. Tidsramme for begjæring er 
definert i kapittel 7 i denne rapport. 
 

8.3  Avvik 

 Frist 
Nr. 1 – Revidert etter anerkjent standard fra ekstern revisor. 
Det er ikke fremlagt dokumentasjon i revisjonen som viser at Vest Agder 
fylkeskommune foretar sin revisjon ihht. NS-EN ISO 19011. Det er heller 
ikke fremlagt sertifiseringsdokument fra ekstern revisor.  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
første ledd.  
 
 

11.05.2021 

Nr. 2 – Manglende vedlikehold av KS-system 
Alvorlig avvik nedgradert til avvik 
 
I skolens KS-manual er det referert til DNV sin «Standard for certification 
no.3.402 for Maritime Training Providers versjon desember 2012». Det er i 
intervju med ledelsen avklart at denne standarden er brukt som en 
innholdsfortegnelse i deres KS-manual for å dekke nødvendige krav til 
deres KS-manual.    
 
Denne standard ble i 2014-04 erstattet av Standard DNVGL-ST-0029 
Maritime Training Providers, som igjen er blitt erstattet av Standard 
DNVGL-ST-0029 Maritime Training Providers – Edition 2017. Skolen har 
ikke oppdatert kvalitetshåndboken til å samsvare med revisjonsendring av 
DNV-standarden. Det kunne heller ikke finnes bevis for at retningslinjer for 
noen annen anerkjente standard er fulgt i arbeidet med oppdatering av 

11.05.2021 
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kvalitetshåndboken i sertifikatperioden. Dette gjenspeiler at KS-manual 
over flere år ikke er revidert og oppdatert etter en gyldig standard.  
 
Begrunnelse for nedgradering: 
Innsendt plan for tiltak er akseptert. 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
første ledd.  
 
Nr. 3 – Manglende kvalitetspolitikk  
Alvorlig avvik nedgradert til avvik 
 
I fremlagt KS-manual er det ikke beskrevet kvalitetspolitikk for skolen. 
Dette er også gitt avvik på ved forrige revisjon fra Sjøfartsdirektoratet og 
dermed et gjentagende avvik. Det er i denne revisjon forelagt et word-
dokument datert 21.06.2016, som oppfattes som et utkast til 
kvalitetspolitikk, dette dokumentet er sendt Sjøfartsdirektoratet som da 
har lukket avviket fra forrige revisjon, men det er ikke blitt implementert i 
skolens KS-manual, og er derfor fremdeles ikke lukket.  
 
Begrunnelse for nedgradering: 
Innsendt plan for tiltak er akseptert. 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
STCW regel I/8, A-I/8Veiledning: B-I/8.1.2/7  

11.05.2021 

Nr. 4 – Manglende kvalitetsmål  
Det er ikke dokumentert at skolens beskrevne kvalitetsmål blir målt, og 
det er heller ingen prosedyre som beskriver at mål i KS-manualen skal ha 
noen oppfølging for å sikre at mål blir kommunisert, forstått og evaluert. 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
  
STCW regel I/8, A-I/8Veiledning: B-I/8.1.2/7 

11.05.2021 

Nr. 5 – Ikke definert organisasjonsstruktur 
Organisasjonskartet i KS-manualen og beskrivelser i denne, gjenspeiler 
ikke tilstrekkelig grad hvordan organisasjonen på skolen er satt sammen 
eller hvor ansvaret er plassert.  
 
Det fremkommer heller ikke i organisasjonskartet hvem som er leder  
og/eller ansvarlig for KS-systemet for skolen.  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
STCW regel I/8, A-I/8Veiledning: B-I/8.1.2/7 

11.05.2021 
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Nr. 6 – Ikke definert ansvarsområder  
Det er ikke vist til definerte ansvarsområder for skolen i kvalitetssystemet. 
Dette gjelder spesielt ift. skoleeier og skolested, og for hvem som har 
definert et ansvar som KS-leder.  
 
Det er heller ikke vist stillingsbeskrivelser eller instrukser som viser hvilke 
ansvar, myndighet og/eller kvalifikasjoner som tilligger de forskjellige 
rollene som er vist i organisasjonskartet.  
 
Fritak fra krav om å ha sertifisert kvalitetsstyrings system er også gitt 
under forutsetning av at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse, 
denne forutsetning er dermed ikke oppfylt.  
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
STCW regel I/8, A-I/8.3.1Veiledning: B-I/8. 1.2  

11.05.2021 

Nr. 7 – Undervisning ihht. godkjente læreplaner  
Ved intervju av ledelsen kan det ikke dokumenteres at det gjennomføres 
utdanning ihht. godkjente læreplaner fra utdanningsdirektoratet. Ledelsen 
viser til at det er lærernes ansvar/fagansvarlig sitt ansvar, og fraskriver seg 
med dette sitt ansvar. I intervju med ledelsen bekreftes det at rektor er 
faglig leder, dette er også beskrevet i skolens KS-manual A03 
organisasjonskart, roller og instrukser. Det er her også beskrevet at rektor 
har det øverste ansvaret for skolens opplæring og kvalitetssystemet.  
 
Ved intervju av faglærere så er det fremlagt lokale 
læreplaner/periodeplan, det er imidlertid ingen henvisning påført de 
lokale undervisningsplaner som viser at disse er ihht godkjente læreplaner 
fra Utdanningsdirektoratet.  
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW regel I/8, A-I/8. 3.1Veiledning: B-I/8.1.2 

11.05.2021 

Nr. 8 – Dokumentasjon på gjennomførte læremål  
Det fremkommer i revisjon at det er et permbasert system som viser at 
tillitsvalgte elever kvitterer på gjennomført undervisning ihht. skolens 
periodeplan/læreplan. Det kan ikke legges frem dokumentasjon som viser 
at dette systemet er i bruk.  
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW regel I/8, A-I/8. 3.1Veiledning: B-I/8.1.2 

11.05.2021 
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Nr. 9 – Systematisk overvåkning, avvikssystem  
Alvorlig avvik nedgradert til avvik 
 
Det er i Ledelsens gjennomgang fra 2020 beskrevet at avvikssystemet ikke 
fungerer, der fremkommer følgende selvpålagt avvik fra LG:  
 
QM+ har ikke fungert siden begynnelsen av januar (2020). Avvik som har 
fremkommet i denne perioden har vært løst på stedet uten rapport.  
 
Kan ikke dokumenteres at avvik er meldt inn i skolens kvalitetssystem 
(QM+) av KS leder eller faglærer på vegne av elever.   
 
Kan ikke kontrollere at avvik behandles i henhold til gjeldende prosedyrer.  
 
 
Avvik fra Sdir:  
Prosedyre for avviksbehandling A09 er ikke fulgt. Rapporterte avvik er 
behandlet uten å legge ved dokumentasjon, som beviser at avvik er 
tilstrekkelig behandlet.  
Det er ved intervju av ledelsen på skolen ikke lagt frem dokumentasjon 
som viser at elev-avvik legges inn i skolens avvikssystem QM+. Det ble 
nevnt at det kan finnes avviksperm med avvik i tillegg til, og/eller parallelt 
med QM+. KS-leder opplyste at de hadde ikke registrert elevavvik siste 
skoleår i QM+.  
KS-leder har heller ikke oversikt om det kan finnes avvik fra elever, 
omfanget av slike avvik og hvordan de eventuelt er behandlet utenfor 
QM+   
 
Dette på tross av at det hevdes at det holdes avviksmøte 1. gang pr. 
måned for å følge opp evt. avvik. QM+ har ifølge intervju med ledelsen 
vært i bruk i inneværende skoleår.  
 
I ledelsens gjennomgang har skolen selv gitt avvik på brudd av prosedyre. 
Det er ikke lagt frem dokumentasjon som viser at dette er fulgt opp.  
 
Begrunnelse for nedgradering: 
Innsendt plan for tiltak er akseptert. 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
  
STCW A-I/8.2Veiledning: B-I/8.1.4 

11.05.2021 
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Nr. 10 – Manglende oppfølging av internrevisjon og ledelsens 
gjennomgang  
Internrevisjon og Ledelsens gjennomgang:  
 
A10 om revisjoner og ledelsens gjennomgang  
beskriver prosesser for internrevisjon og ledelsens gjennomgang. Det er 
listet opp mange revisjons/kontroll punkter. Det er sendt inn 
Internrevisjonsrapporter og Ledelsens gjennomgang til Sdir, men det er 
ikke for noen av rapportene lagt ved dokumentasjon som viser at de har 
system, og som også viser at de har fulgt opp sine funn og/eller 
kommentarer som de har gjort i disse rapportene. Det er heller ikke 
fremlagt dokumentasjon som viser om de avvikene som de finner, legges 
inn i avvikssystemet.  
 
I prosedyre står det:   
“For observerte avvik skrives det avviksrapport.”  
I tillegg står følgende: Den årlige revisjon skal inkludere kontroll av 
underveisvurdering og avviksbehandling.  
 
I revisjonen legges det frem en plan for revisjoner, dette fremstår som et 
“løst” dokument som ikke ligger i KS-manualen. I KS-manualen er det 
imidlertid beskrevet at slik plan skal finnes.  
 
Ihht. den fremviste planen for gjennomføring av revisjoner fra 2016, viser 
at de oppsatte tidspunkter ikke overholdes. I tillegg er det gitt forskjellig 
tidspunkt for internrevisjon i KS-manualen for gjennomføring av 
internrevisjon enn det som er tidfestet i revisjonsplanen.  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW A I/8.3.2Veiledning: B-I/8.1.4  

11.05.2021 

Nr. 11 – Manglende prosedyre rapportering Altinn 
Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at skolen sikrer registrering 
og kontroll av gjennomført og bestått utdanning (Altinn).  
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW regel 1/5.2  

11.05.2021 

Nr. 12 – Kompetansebevis og vitnemål  
Tilsendt dokumentasjon med vitnemål har ikke referanse til skolens 
godkjenning. Det er heller ingen referanse til STCW eller den overordnede 
læreplan som gjelder. Det er påført en link til lokal læreplan som ikke er 
gyldig og viser til en nettside som ikke er i bruk/fungerer ved test fra Sdir.  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
  

11.05.2021 
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Nr. 13 – Manglende dokumentasjon om vesentlige endringer 
Vesentlige endringer i organisasjon 
Det er beskrevet i KS- manual at rektor han ansvar for å rapportere 
endringer som berører skolens godkjenning, som for eksempel endring i 
skolens virksomhet, kurstilbud eller annen vesentlig endring i skolens 
struktur til Sjøfartsdirektoratet.  
 
Det er imidlertid ikke vist dokumentasjon om at kvadraturen VGS er egen 
enhet fra 01.01.2020.  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
første ledd.  
 
STCW regel I/8.1, A-I/8.1. Veiledning: B-I/8.2.3 

11.05.2021 

Nr. 14 – Oversikt/rutiner for underleverandører  
Det er i KS- manualen beskrevet en prosess om innhenting av 
dokumentasjon fra deres underleverandører.   
 
Ved intervju kan det ikke legges frem dokumentasjon som viser at dette er 
gjort ihht. prossessbeskrivelse innhenting av dokumentasjon for Sdir eller 
klasseselskap  
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
fjerde ledd.  
 
STCW regel I/8, I/6.3A-I/8.2, A-I/8.3, A-I/6.7Veiledning: B-I/8.2, B-
I/6Veiledning: B-I/8.4.4  

11.05.2021 

Nr. 15 - Vedlikeholdsstyring  
Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at det er en plan for 
vedlikehold av utstyr som benyttes i opplæringen. Skolen viser til DNV 
standard i sin KS-manual, og der er det et uttalt krav om system for 
vedlikehold av utstyr som benyttes i opplæringen.  
 
Dette har skolen selv pålagt seg å ha gjennom at de benytter oppsett fra 
DNV i sin KS-manual, og dermed har beskrevet at det skal være et system 
som ivaretar slikt vedlikehold. 
 

11.05.2021 

 
 
8.4  Observasjoner 

 
 
Ved lukking av avvik gitt av Sjøfartsdirektoratet må det sendes inn: 
-Dokumentert avviksbehandling i henhold til kvalitetsledelsessystem. 
-Dokumentasjon som viser at tiltak er implementert i kvalitetsledelsessystem.


