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1. Innledning  
Sjøfartsdirektoratet gjennomførte revisjon av kvalitetsledelsessystemet hos KVADRATUREN 
VIDEREGÅENDE SKOLE i følgende tidsrom: 25. januar 2022 - 25. januar 2022. 
 
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 05.01.2022 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 Benedicte Gudjonsson 

 

6. Utdanningsinstitusjonens deltakere 
 

Deltakere på åpningsmøtet:
Morten Torkelsen, Rektor 
 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
Valeriia Andersen, KS-medarbeider 
Tore Lindebø, faglærer matros 
Robby Madsen, faglærer motormann 
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Deltakere på avslutningsmøtet: 

Morten Torkelsen, Rektor 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
Valeriia Andersen, KS-medarbeider 
Tore Lindebø, faglærer matros 
Robby Madsen, faglærer motormann 

 
 
 
Intervjuede personer: 

Morten Torkelsen, Rektor 
Leif Kåre Spartveit, Avdelingsleder 
Arild Knutsen, Avdelingsleder 
Valeriia Andersen, KS-medarbeider 
Tore Lindebø, faglærer matros 
Robby Madsen, faglærer motormann 
Elev – matrosfaget om bord på båt via mobiltelefon 
Elev – motormannsfaget om bord på båt via mobiltelefon 

 

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. 
 
 
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 6 funn som resulterte i 6 avvik og 0 observasjoner. 
 
Godkjenningsbevis vil bli utstedt. 
 

8.2  Generelle inntrykk 

Sjøfartsdirektoratet sitt revisjonsteam ble møtt med gjestfrihet og en positiv innstilling fra 
skolens ledelse, 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. Revisjonen var en 
tilleggsrevisjon etter revisjon utført 9 -11 februar 2021, og ble gjennomført som en 
fjernrevisjon over plattformen Teams. 
 
Kvadraturen videregående skole, har siden forrige revisjon hatt en fullstendig gjennomgang 
og oppbygging på ny av sitt kvalitetsstyringssystem (KS-system), og har i denne prosessen fått 
sitt KS-system sertifisert etter «DNV standard for Maritime Training Providers» (DNVGL-ST-
0029). 
 
Ut fra mottatt dokumentasjon i forkant av revisjonen og det som er vist under revisjonen så 
gis det et godt inntrykk av at skolen har brukt mye ressurser på sitt kvalitetsarbeid, og det 
fortelles om at dette har vært en prosess hvor ikke bare den maritime delen av skolen er blitt 
tatt inn i KS-systemet, men også den øvrige delen av skolens utdanningstilbud er blitt/blir 
implementert. 
 
I intervju med skoleledelse, de ansatte og elever så er det gitt positive tilbakemeldinger om 
Kvadraturen. Spesielt hyggelig er det i intervju med elever å høre de trekke frem sine lærere 
som kunnskapsrike og faglig dyktige. Også at elevene sier at de som en selvfølge vil anbefale 
kommende elever en maritim utdanning ved Kvadraturen skole. 
 
Det er imidlertid gjort noen funn under revisjonen, men ingen av disse funn er av en slik 
karakter at de blir sett på som alvorlig avvik som krever umiddelbar handling. Totalt er det 
gjort 6 funn i revisjonen som alle er blitt kategorisert som avvik og har derfor 3 måneders 
frist for å lukkes. Denne fristen løper fra revisjonsdato 25.01.2022. 
 
Selv om alle de 6 avvikene gitt i revisjonen er enkeltvis beskrevet i denne rapporten, så er det 
viktig å trekke frem noen generelle betraktninger om noen av punktene vi gikk gjennom på 
revisjonen.  
 
Det ble i revisjonen vist frem flere avvik fra skolens system. Felles for de avvikene som ble 
vist frem var at det er mangler ift. oppfølgingen, og man kan si at avvikene er blitt lukket med 
en «intensjon om å gjøre noe», men det er ikke lagt med objektiv dokumentasjon i den 
enkelte sak som viser at avviket er lukket, men hva som er planlagt/tenkt å bli gjort. 
 
Et eksempel på dette kan være at det er funnet at øyeskyllevann plassert i verksted var utgått 
på dato. Dette ble meldt inn som avvik, og det ble kjøpt inn nytt øyeskyllevann, men der ble 
ikke i avviksbehandlingen lagt ved dokumentasjon, eller beskrevet at nytt øyeskyllevann var 
kommet på plass, og var i beredskap for de som evt. måtte ha behov for å benytte dette ved 
en hendelse. 
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Det er nødvendig at skolen går gjennom sin prosedyre/rutine for avviksbehandling og 
oppdaterer denne slik at den beskriver nødvendig og tiltenkt prosess som den skal være. 
 
Revisjonsteamet har også merket seg at det ikke er noen i skolens organisasjon som har 
konkret kompetanse/opplæring når det gjelder kvalitetsstyringssystemer og/eller at de som 
gjennomfører internrevisjoner heller ikke har kompetanse/opplæring for å gjennomføre 
dette. Når det gjelder internrevisjoner så er det i DNV standarden som skolen er sertifisert 
etter, beskrevet at internrevisjon skal utføres av kvalifisert personell, og at den som 
gjennomfører internrevisjonen ikke er direkte involvert i revisjonsobjektet. I dette tilfellet vil 
det bety at det ikke skal være noen som er direkte tilknyttet maritim utdanning. 
 
Skolen anbefales derfor å sørge for at de som har sitt arbeid med kvalitetsstyring systemet 
får tilstrekkelig kompetanse, og at de/den som gjennomfører internrevisjoner er kvalifisert 
for å gjøre dette. 
 
På tross av de ovenstående kommentarer og de avvikene som er gitt i denne 
tilleggsrevisjonen/oppfølgingsrevisjonen, så vil revisjonsteamet berømme det arbeidet som 
skolen sammen med den sertifiserende aktør har gjort. 
 
Det vil derfor bli utstedt godkjenningsbevis for skolen med gyldighet 5 år beregnet fra dato 
for tilleggsrevisjonen utført 25.01.2022 
 

8.3  Avvik 

 Frist 
Nr. 1 – Politikk  
I skolens politikk så er der definert kvalitetsmål som kan måles, men det er 
ikke beskrevet hvor eller hvordan disse målene følges opp, og/eller hvem 
som er ansvarlige for oppfølging. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk §§ 14 
andre ledd og 14 første ledd.  
 
 
STCW regel I/8, A-I/8 

25.04.2022 

Nr. 2 – Organisasjonsstruktur  
Det er ikke definert i organisasjonsstrukturen hvem som har fagansvar for 
matros eller motormannsutdanningen. Det er en prosedyre som beskriver 
at alle faglærere har ansvar for å oppdatere sine fag, men det er ikke 
dedikert overordnet fagansvar. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW regel I/8, A-I/8 

25.04.2022 
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Nr. 3 – Læremål 
I intervju med ledelse så kan det ikke legges frem dokumentasjon som 
viser at læremål er oppnådd. I intervju med undervisningspersonell så 
kommer det frem at man har et system i bruk på skolens læringsplattform 
hvor tillitsvalgte signerer gjennom skoleåret. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW regel I/8, A-I/8. 3.1  

25.04.2022 

Nr. 4 – Kvalitetsstyringssystem og vedlikeholdssystem  
Jf. skolens kvalitetsstyringssystem og vedlikeholdssystemet Facilit så er det 
planer for å følge opp utstyr som benyttes i undervisning.  
Ved fremvisning av rapporter i Facilit så viser det at utstyr som er blitt 
kontrollert av eksterne som har gitt skolen anbefalinger om eget 
supplerende vedlikehold, ikke er fulgt opp. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
Institusjonens kvalitetsledelsessystem og interne rutiner. 

25.04.2022 

Nr. 5 – Avvikssystem 
 Ved gjennomgang av kvalitetsstyringssystemets avviksmodul så viser det 
at alle avvik er lukket.  
Kontroll av lukkede avvik viser imidlertid at avvikene ikke er 
tilfredsstillende lukket. Avvikene er beskrevet, og det er foreslått tiltak, 
men det er ikke verifisert at korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse er 
implementert.  
I intervjuer så kommer det frem at avviksmelder ikke har involvering i 
lukking av avviket. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
  
 
 STCW A-I/8.2 

25.04.2022 
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Nr. 6 – Internrevisjon og Ledelsens gjennomgang 
Internrevisjon: 
Prosedyre for internrevisjon beskriver at det skal utarbeides revisjonsplan 
eller program hvor alle områder innen styringssystemet og Kvadraturen 
vgs skal inkluderes. Innsendt internrevisjon er ikke ihht. prosedyre. 
 
Ledelsens gjennomgang: 
Prosedyre for ledelsens gjennomgang er heller ikke fulgt slik den er 
beskrevet, jf. siste innsendte ledelsens gjennomgang. 
 
 
 
FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 
andre ledd.  
 
 
STCW A I/8.3.2  

25.04.2022 

 
 
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.
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