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UTN:  n1592614-ahf

DNV Id No:
10686423
Job Id:
1592614
Revision No:
3 (2021-10-26)

Particulars of Audit: 

Company Name: Kvadraturen videregående skole

Company identification number:      

DNV Station: Norway CMC, East-South

Place of audit: -Head Office

Audit started: 2021-09-17

Audit completed: 2021-10-26

Lead auditor: Jacobsen, Thomas Rørvik

Audit team: Stene, Mari; Øverland, Line

Initial approval Maritime Training Provider 

This is to confirm:
That the following have been carried out:

Certificates

Certificate Name Flag Endorsed
Issued/ 
Extended

New expiry 
date

UTN

Maritime training provider certificate Full Term 2026-10-26 n1592614-tox

Audits

Audit Code Audit Name Flag Result

MTP.R Maritime training providers renewal audit
Complete
(Initial)

MTP.A Maritime training providers annual audit Complete

 Flag state authorisation(s) were verified

 Corrective actions from previous audits were verified

Non-Conformities, Conditions, Observations and Memoranda
Observation(OB)

OB Imposed

Skolen baserer i dag sin identifisering av avvikende undervisning på elevundersøkelser og 
medarbeidersamtaler. Skolen bør inkludere flere metoder, for eksempel med at undervisningstimer blir 
monitorert av andre kvalifiserte lærere, for verifisere at undervisningen er ihht læreplaner og ønsket 
kvalitet.
Ref. DNVGL-ST-0029 2.6.5
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OB Imposed

Skolen har en del udokumentert faglig utvikling / opplæring av lærere på plass, slik som konferanser og 
samlinger blant maritime skoler lokalt og nasjonalt. Disse bør tas inn i styringssystemet, og dokumenteres 
som en del av den faglige utviklingen for lærere.
Ref. DNVGL-ST-0029 2.6.3

OB Imposed

Det bør utarbeides en klar definisjon over de kvalifikasjoner for personer som skal utføre intern revisjoner 
av skolen skal inneha. Her bør også formell opplæring som kurs inkluderes. Ref. DNVGL-ST-0029 2.1.8

Narrative Report

Revisjonen ble utført i henhold til vedlagte revisjonsprogram som avtalt med skolens representant. 
Hensikten med revisjonen var å vurdere evnen til kvalitets styringssystemet oppfyller kravene i DNVGL-
ST-0029 "Maritime Training Providers", og på sampling basis å verifisere at disse ble implementert og 
forstått på alle relevante nivåer i skolens organisasjon. 

Resultatet av revisjonen var 3 (tre) Observasjoner.

Skolen kvalitets styringssystem ble funnet å være i samsvar med DNVGL-ST-0029, med de gitte funn.
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