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Referat internrevisjon 2021 maritime fag Kvadraturen vgs  

 
Møte Internrevisjon maritime fag 2021 

Dato:  25.05.2021 

Tid/Sted 08.00-10.00 Møterom administrasjon eller på Teams. 

Revisjonsleder Leif Kåre Spartveit 

Innkalt / 

Forfall 

Dan Kåre Karlsen, Robby Madsen, Tore August Lindebø, Arild Knutsen 

Referent Dan Kåre Karlsen 

 

Sak Informasjon / Diskusjon / Beslutning Ansvar Frist 

Fagfornyelsen Fagfornyelsen ble innført fra skoleåret 2020-21 

med ny overordnet del av læreplanen, samt nye 

læreplaner på Vg1- nivå. Nye læreplaner for Vg2- 

nivået vil være gjeldende f.o.m. 01.08.21. 

1) Internrevisjonen vil kartlegge hvorvidt 

prinsippene i overordnet del av 

læreplanen er tatt inn i undervisningen i 

maritime fag. 

Beskrivelse av opplæring fra faglærere. 

Punktene i overordnet del etterlever vi, men det 

er ikke skrevet ned. Vi forholder oss til overordnet 

del i opplæringen som et bakteppe i utdannelsen. 

FUNN: Ordlyd rundt overordnet del ikke 

beskrevet i prosedyre og dette flettes inn i KVA-

KS-PRO-002 «Prosedyre for gjennomføring av 

opplæring». Avvik registrert med 

meldingsnummer 1574. 

TAL / 

RM / 

DKK 

01.06.2021 
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Sak Informasjon / Diskusjon / Beslutning Ansvar Frist 

2) Internrevisjonen vil også kartlegge 

ståsted for arbeidet med å forberede nye 

læreplanmål på Vg2 maritime fag. 

DOK og STT overtar DOP sitt programfag. 

Kompetansemål med endrede ordlyd er lagt inn 

her i stedet. Arbeidsdokumneter for dette er klare 

hos Robby og Tore. Dokumentet ligger på teams 

og er tilgjengelig for aktuelle mottakere. 

FUNN: INGEN 

Timetallsfordeling Alle skoler i AFK står nå overfor implementering 

av Visma In School som blant annet vil sikre at 

elevene får det timetallet de har krav på ut fra 

satte årstimer i de ulike fagene.  

Internrevisjonen vil kartlegge at det pr dato er 

riktig balanse i gjennomførte elevtimer ved 

maritime fag. 

Regneark for timefordeling er laget av 

avdelingsleder og i VISMA vil man se at alle 

timene blir dekket opp. 

Avd. Leder, Lærere og elever vil kunne se hvor 

mye som er avholdt.  

 

FUNN: INGEN 

AK  

NY KS-MANUAL Ny KS-Struktur/Manual er bygget opp i 

forbindelse med tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet og 

med ny DNV-sertifisering. Gjennomgå struktur og 

se om vi er i henhold til DNVGL-ST-0029. 

Dan Kåre gjennomgikk KS-Struktur og hva som 

er gjort fram til nå. Strukturen er fortsatt under 

utarbeidelse og KS-Leder bygger denne videre 

etter innspill. 

FUNN: KS-Struktur ikke komplett i henhold til 

Kvalitetssstandard til DNV. KS-Leder fortsetter 

dette arbeidet frem til DNV-gjennomgang/tilsyn. 

Avvik registrert med meldingsnummer 1575 

DKK 06.06.2021 
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Sak Informasjon / Diskusjon / Beslutning Ansvar Frist 

Nye prosedyrer Gjennomgang av prosedyrer for å se om vi jobber 

etter disse eller om endringer må gjøres. 

Gjennomgang av KVA-KS-PRO-002 Prosedyre 

for gjennomføring av opplæring. 

FUNN: Det står ikke noe om hvordan vi ivaretar 

mobbing og §9A eller mobbeknappen vi har på 

skolen. Vi må også vise til KVA-KS-PRO-005 om 

hvordan vi registrerer maritime vitnemål. 

Avvik er registrert i QM+ med meldingsnummer 

1576. 

DKK 01.06.2021 

Evt 1) Ved utprøving av mobbeknapp viser det 

seg at link ikke virker.  

FUNN: Avvik registrert med meldingsnummer 

1578 i QM+ 

2) QM+ rapport med åpne saker og ukens 

innrapportering ønskes som et fast punkt 

i samarbeidstiden på TIF. 

FUNN: Dette er ikke fast punkt p.t men avd.leder 

noterer seg dette og løfter det fram på agendaen. 

Avvik registrert med meldingsnummer 1579 

LKS 01.06.2021 

 


