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RAPPORT 

Type møte: DNV-Audit av KS-Systemet VG2 Maritime fag 

DNV auditører: Thomas Rørvik Jacobsen, Mari Stene Dato: 

26.10.2021 

Tid: 08:00-

17:00 

Rektor: Morten Torkelsen 

Referent: Valeriia Andersen 

Til stede: Leif Kåre Spartveit (KS leder), Arild Knutsen (Avd.leder), Karl Olaf Lie 

(Verneombud), Valeriia Andersen (KS medarbeider), Tore August Lindebø (faglærer), 

Robby Madsen (faglærer), Elevrepresentanter.  

 

 

Sak Informasjon / Diskusjon Ansvarlig Frist 
Kompetanse-
matrise 

Kompetansematrise for lærere på maritim 
utdanningslinje må utvides med 
definering av kompetanse på de ansatte 
som kan utføre interne revisjoner av KS 
Maritime fag. 

LKS, VA 01.12.21 

Lenken til 
skolens 
nettside 

Lenken til «Internrevisjon 2021» på 
skolens nettside funker ikke. Må sjekkes 
med IT. 

LKS, VA 15.11.21 

Kompetanse-
bevis 

Peke tydelig i vedlegg til 
kompetansebevis hvilken linje under 
maritim utdanning har fullført og bestått: 
matros eller motormann.  
Ved utsjekk hos eksamensansvarlig har 
vedkommende påpekt at det fremkommer 
på første side av kompetansebevis. Og 
tilsvarendende praksis finnes på andre 
skoler. 

LKS, VA, 
Konsulent 

01.11.21 
Lukket 

Kompetanse 
og utvikling 

Må lages et nytt dokument til KS Maritime 
– «KVA-KS-DOK-006 Kompetanse og 
utvikling ansatte». Dokumentet må sikre 
at alle ansatte i maritim utdanningslinje 
har godkjente sertifikater. Og at de 
tilsvarende arbeider systematisk med 
utvikling av sin kompetanse og opplæring 
innenfor pedagogikk og maritime fag 
gjennom relevante utdanning- og kurs 
tilbud (bl. a MUF – maritimutdannings 
forum). 

LKS, VA 01.12.21 

Medarbeider-
samtaler 

Medarbeidersamtaler må dokumenteres. 
Dokumentet må lages og innføres i QM+ 
Maritime fag. 

LKS, AK, VA 01.12.21 

Vernerunder Vernerunder må dokumenteres og 
rapportene legges ut på QM+. Må lages 
plan fro vernerunder som verneombud må 
utføre (månedlig). Lærere og 
elevrepresentanter må ta del i slike 
vernerundene. 

KOL, AK, LKS 01.01.22 

Endring i et 
dokument 

En setning på «KVA-KS-PRO-009 
Prosedyre for håndtering, bruk og 
oppbevaring av farlige materialer» må 

LKS, VA 10.11.21 
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Sak Informasjon / Diskusjon Ansvarlig Frist 
endres vesentlig: «Slokkeutstyr bør være 
lett tilgjengelig.» må endres til 
«Slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig.» 

Observasjon 
av 
undervisnings-
timer av 
kvalifiserte 
lærere 

Prosedyren på observasjon av 
undervisningsprosess med avklaring på 
rollene og ansvarsområdene skal 
defineres i nytt dokument for KS Maritime 
fag. Skolen har eget opplegg for 
kollegabesøk og det blir tilpasset og 
implementert til QM+. 

AK, LKS, VA 01.12.21 

Dokumentert 
sikkerhets-
opplæring 

Gjøre ferdig alle dokumentene til 
sikkerhetsopplæring og legge de ut på 
QM+ (mappe KVA-KS-9-VEDLIKEHOLD) 

LKS, VA 01.02.22 

Vernerunder 
over 
verkstedene 

Lærere og elever må gå vernerunde på 
alle de verkstedene som de bruker på 
skolen ca. 1 gang i uke. Evt avvik må 
registreres på QM+. 

Faglærere 
Hele 
skoleåret 

QR-koder til 
sikkerhets-
opplæring 

Lage QR-koder som henvender til 
tilsvarende dokumenter i 
sikkerhetsopplæring og plassere dem på 
tilsvarende utstyr på verkstedene på 
skolen. Prosjekt som utføres av VG2 
elevene maritim utdanningslinje. 

RM, LKS, VA Fortløpende 

Simulatorer til 
undervisning 

Skolen bør ha simulatorer til undervisning 
i maritime fag eller opprette avtaler med 
fagskoler som eier dem. 

Avdelingsleder 
AK 

01.12.21 

 


