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Jernbanesektorens
kompetanseleverandør

HVA
HVA ER
ER INSTRUKTØRHEFTE
INSTRUKTØRHEFTE
Instruktørheftet er ment som et oppslagsverk til deg som er veileder, instruktør eller
lærer for jernbanefagene ved Norsk jernbaneskole. Vi har samlet all informasjon vi mener
kan være nyttig for deg å kjenne til.
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Det er viktig å merke seg at vi oppdaterer heftet jevnlig. På skolens nettsider ligger
alltid siste versjon i PDF-versjon som du selv kan laste ned.

KJÆRE
INSTRUKTØR
Norsk jernbaneskole er stolt av å ha deg som instruktør.
Uten ditt bidrag ville ikke våre kurs og utdanninger innen de
ulike jernbanefagene vært mulig å gjennomføre.
Skolen har som visjon å:
•
•
•

Være Norges viktigste og beste
kompetanseleverandør for jernbanesektoren
Tilby «Kompetanse på skinner»
Møte bransjens behov med å tilby utdanninger og
sertifiseringer innen jernbane til rett tid, og med god
kvalitet

For å nå denne visjonen er du en viktig bidragsyter. Når
du er instruktør på et kurs i regi av Norsk jernbaneskole
er du skolens representant og ansikt utad. Skolen har
derfor utarbeidet en del felles rutiner og retningslinjer som
vi ber deg om å sette deg inn i, slik at vi fremstår som en
profesjonell aktør overfor våre kunder. Det er viktig at du
leser gjennom informasjonen som presenteres i dette
heftet, og benytter det som et oppslagsverk i ditt daglige
arbeid for skolen. Innholdsfortegnelsen vil forhåpentligvis
være et godt verktøy og hjelpemiddel for å guide deg
direkte til det du lurer på.
Vi er glad for å ha deg med på laget, og håper du vil gi oss
de tilbakemeldingene som er nødvendig for at vi til en hver
tid skal nå våre målsettinger.
Lykke til med undervisningen!

Med vennlig hilsen
Norsk jernbaneskole

Laila Sveen Kristoffersen
Avdelingsleder jernbanefag
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KURSAVVIKLING

FØR KURSSTART
Forelesningsmateriale og læremidler
Vi ber alle som har undervisning for Norsk jernbaneskole om å sørge for følgende:
1.

Bøker/kompendier som skal benyttes i undervisningen skal senest 4 uker før kursstart foreligge hos aktuell
koordinator ved Norsk jernbaneskole.
a. Aktuell koordinator vil sørge for at materiellet blir kopiert/trykket/bestilt opp dersom instruktør har gitt
beskjed om at dette skal gjøres.
b. Aktuell koordinator vil sørge for at siste utgave av læremiddelet er tilgjengelig.

2.

Annet materiell enn læremidler som ønskes utdelt, må sendes til aktuell fagsjef/koordinator minst 3 uker før
undervisning for vurdering og eventuelt trykking.
a. Aktuell koordinator vil sørge for at siste utgave av læremiddelet er tilgjengelig.

3.

Timeplan for undervisningen, dersom dette blir utviklet, skal senest 1 uke før kursstart foreligge hos aktuell
koordinator ved Norsk jernbaneskole.

Materiellet i de foregående punktene skal sendes til aktuell koordinator. Hvem som er ansvarlig koordinator for ditt
fagfelt finnes på skolens hjemmeside. Materiell skal foreligge i følgende filtyper: Word, Excel, Power Point,
PDF.

06

#02
2014

Dette må du ordne selv
1.

2.

3.
4.

Reise til og fra kursstedet. Norsk jernbaneskole/Jernbanedirektoratet har rammeavtale med
reisearrangør. Ansatte ved Norsk jernbaneskole/Jernbanedirektoratet bestiller reisen selv i henhold til
gjeldende avtale. Husk at fakturareferanse og prosjektnummer alltid må fremkomme i bestillingen. Ta
kontakt med aktuell koordinator for ditt fagområde dersom du mangler fakturareferanse og/eller
prosjektnummer. Innleide instruktører må kontakte aktuell koordinator for bistand og bestilling av
flyreiser.
Overnatting i forbindelse med kurs kan bestilles hos reisearrangør i henhold til gjeldende avtale for
ansatte ved Norsk jernbaneskole/Jernbanedirektoratet. Legg inn fakturareferanse og prosjektnummer.
Innleide instruktører må kontakte aktuell koordinator for bistand og bestilling av overnatting.
For bestilling av utstyr, hovedsikkerhetsvakt, sportilgang og annet pratisk materiell, kontakt aktuell koordinator.
Dersom du har spesielle ønsker til kurslokalet, hotell, bespisning og klokkeslett må du ta kontakt med
aktuell koordinator ved kursplanlegging.

Husk å foreta bestillingene i god tid før kursstart.
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OPPSTART AV KURSET
Kursets “5 første minutter”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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Ønske alle velkommen til kurs i regi av Norsk jernbaneskole
Fortell hvem du er
Presenter hvilke firmaer som er representert på kurset eller la kursdeltakerne selv ha en kort presentasjon
av seg selv
Sjekk deltagernes legitimasjon samtidig som oppmøteskjema fylles ut og signeres
Presenter hovedmålet for kurset. Henvis til læreplan som du finner på www.jernbaneskolen.no.
Presiser hvem som er kravstiller og at Norsk jernbaneskole er godkjent leverandør av opplæringen
Poengter forventet bruk av vernetøy i kurs hvor dette er aktuelt samt “sikker jobb-analyse” der dette er påkrevd
Informer om mulighet for å rapportere inn avvik fra skolens hjemmeside
Informer om det er avsluttende eksamen, hvordan denne foregår, hva som er grensen for bestått/ikke
bestått og hva som forventes i denne eksamen. Informer også om rutiner for eventuell ny eksamen hvis
eksamen ikke bestås. Informasjon om klagerett når det gjelder eksamensavvikling og eksamensresultat
finnes i “Reglement for Norsk jernbaneskole – avd. Jernbanefag”.
Informer om at det sendes ut en kursevaluering etter kurset som alle oppfordres til å besvare (QuestBack)
Informer om nødutganger og møteplass ved evt. evakuering
Informer om pauser, lunsj og toaletter
Sjekk om det er noen spørsmål
Undervisningen starter
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OPPMØTESKJEMA
Når oppmøteskjemaet er utfylt, skal du som instruktør
signere på at opplysningene på skjemaet stemmer.
Kurs som avholdes på Norsk jernbaneskole
1.
Dersom kurset ikke har avsluttende eksamen, skal
oppmøteskjemaet gis til resepsjonsmedarbeider
eller direkte til aktuell koordinator.
2.

Dersom kurset har avsluttene eksamen skal
oppmøteskjema og eksamensbesvarelsene gis til
resepsjonsmedarbeider eller direkte til aktuell
koordinator. Dersom eksamen avholdes digitalt gis
oppmøteskjema til resepsjonsmedarbeider eller
direkte til aktuell koordinator.

Kurs som avholdes utenfor Norsk jernbaneskole
1.
Dersom kurset ikke har avsluttende eksamen
sendes oppmøteskjema per e-post, scannet til
PDF-format, til aktuell koordinatorer. Kontaktinformasjon til koordinator finnes på
skolens hjemmeside. Det er også mulig å sende
skjemaet pr. post samme dag som kurset avsluttes.
2.

BRUK AV VERNETØY
Norsk jernbaneskole krever at alle instruktører følger
de retningslinjer og instrukser som gjelder for bruk av
vernetøy. Instruksen finnes på Bane NORs nettsider,
instruks STY-600575.
En kort oppsummering av skolens krav:
• Alle instruktører skal bruke godkjent vernetøy
både i skarpt- og øvingsanlegg.
• Alle kursdeltakere skal bruke godkjent vernetøy
både skarpt- og øvingsanlegg.
• Dersom en deltager ikke har på seg vernetøy, skal
vedkommende bortvises. Norsk jernbaneskole
minner om at dette er et absolutt krav og kan ikke
fravikes. Det er instruktøren som har ansvar for at
kravet etterleves.

Dersom kurset har avsluttende eksamen, skal
oppmøteskjema
og
eksamensbesvarelser
returneres
til skolen første virkedag etter avholdt
eksamen
for
retting/sensurering.
Eksamensbesvarelser og oppmøteskjema skal
sendes rekommandert til Norsk jernbaneskole
(kostnaden refunderes av skolen). Dersom
eksamen avholdes digitalt kan oppmøteskjema
sendes pr. mail, scannet i PDF-format. Du kan
også levere oppmøteskjema og eksamensbesvarelser personlig i resepsjonen på Norsk
jernbaneskole, senest to virkedager etter avholdt
eksamen.
Postadressen som skal benyttes:
Norsk jernbaneskole
Att: <ansvarlig koordinators navn>
Postboks 37 Alnabru, 0614 OSLO
Merk: <merkes med kursnummer.
Nummeret står øverst på oppmøteskjema>
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DERSOM NOEN SOM IKKE ER PÅMELDT MØTER OPP
1.
2.

Hvis kurset er fulltegnet avvises kursdeltaker som ikke er påmeldt.
Dersom det er ledig plass på kurset, kontakter kursholder den aktuelle
koordinatoren for å undersøke om vedkommende kan delta på kurset. Skolen har
en fungerende venteliste. Disse har fortrinn på ledige plasser. Dette gjelder også
dersom noen har byttet plass innbyrdes i eget firma.

DERSOM PÅMELDTE DELTAKERE IKKE MØTER OPP
1.

Ta umiddelbart kontakt med den aktuelle koordinatoren for å sjekke om det står
noen på venteliste til kurset. Koordinator tar i tilfelle kontakt videre med første
person på ventelisten. Dette punktet bortfaller ved dagskurs.

KURSVERT
Norsk jernbaneskole har egne kursverter som sørger for at rommene på Norsk
jernbaneskole er tilrettelagt for den undervisningen som skal foregå der. Dersom du
trenger hjelp i løpet av dagen ønsker vi at du kontakter resepsjonen. De vil ta din
henvendelse videre til de som kan bidra den aktuelle dagen.

Resepsjonen kan alltid
nås på tlf. 990 99 949
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ENHETLIG PRESENTASJON
OG UNIFORMERING
1.

2.

Alle presentasjoner som vises og kursmateriell som deles ut til
kursdeltakerne, skal være skrevet i Norsk jernbaneskole sine
maler. Ta kontakt med aktuell koordinator for ditt fagområde
dersom du ikke har skolens mal, eller du trenger hjelp til å
konvertere materiell skrevet på gamle eller private maler.
Alle instruktører får utdelt skilt som viser at de er instruktør
ved Norsk jernbaneskole når de underviser på kurs i regi av
skolen. Det er ikke tillatt å benytte tøy og/eller materiell med
logo eller navn fra andre organisasjoner enn Norsk
jernbaneskole/Jernbanedirektoratet når du holder kurs i
regi av skolen.

RUTINER VED SYKDOM
1.

2.

Hvis du er syk må du ringe Norsk jernbaneskole ved aktuell
koordinator/fagsjef så raskt som mulig. Dersom du ikke får
tak i noen av disse kan du eventuelt ringe Norsk
jernbaneskoles resepsjon, tlf. 990 99 949.
Hvis du er syk og ditt undervisningsopplegg, ved en feil,
ikke er sendt Norsk jernbaneskole i forkant, eller det er
endret, må dette gjøres umiddelbart.

KURSETS “5 SISTE MINUTTER”
1.
2.
3.

4.
5.
6.

La kursdeltakerne oppsummere hva de har lært på kurset.
Avslutt med å trekke opp de viktigste læringsmålene som hver
og en skal sitte igjen med.
Informer om følgende forhold:
a. Når eventuell eksamen forventes å være rettet.
b. Det vil komme en evaluering til alle deltakere pr. e-post
som vi ber om at alle besvarer.
c. Det sendes ut kursbevis til ansvarlig for påmelding og den
enkelte kursdeltaker innen 14 dager etter at skolen mottar
oppmøteskjema fra instruktør. Kursdeltaker er selv
ansvarlig for å gi sin nærmeste leder en kopi av sitt
kursbevis. For ansatte i BaneNOR blir også kursbeviset
sendt til registrering i Agresso.
Dersom deltakerne har spørsmål du ikke kan svare på, oppgi
kontaktinformasjon til Norsk jernbaneskoles koordinatorer.
Takk for hyggelig(e) dag(er) med deltakerne.
Dersom kurset avholdes på Norsk jernbaneskole, skal du
påse at rommet har likt innhold og design tilsvarende
romplanen som henger i rommet. Påse at rommet blir ryddet
og at stolene blir satt opp på bordet.

Husk å levere oppmøteskjema og
eventuelle eksamensbesvarelser før
du forlater skolebygningen
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HVA GJØRES AV SKOLEN

KURSLOKALER
Når nye kurs planlegges og settes opp bestiller ansvarlig koordinator kurslokaler i
henhold til antall kursdeltakere og kurslengde.

KURS SOM AVHOLDES PÅ
NORSK JERNBANESKOLE
1.

2.
3.

Skolen har tilgjengelig en rekke klasserom og øvingsanlegg. Standard teknisk
utstyr i klasserom er:
•
PC for lærer
•
Projektor med lerret
•
Whiteboard tavle med whiteboardtusjer
•
Penn og papir (dette blir lagt ut i forkant av kurset)
•
Skolen har klassesett med PC/nettbrett til bruk i undervisningen og
eksamensgjennomføring der deltageren har glemt egen PC/nettbrett.
Disse kan lånes ved henvendelse i resepsjonen.
På infomasjonsskjermen ved resepsjonen finnes en oppdatert oversikt over aktuelt
rom for ditt kurs.
En uke før kursstart bestiller skolen lunsj og eventuelle kaffepauser til
påmeldte kursdeltakere og avtalt antall instruktører (med unntak av
lærlingekurs). Lunsj serveres på anvist sted i kantina. Eventuelle kaffepauser
serveres i kurslokalet.

KURS SOM AVHOLDES PÅ HOTELL
1.

2.

3.
4.

5.

Norsk jernbaneskole bestiller kurslokale med standard utstyr (projektor med
lerret, whiteboardtavle eller flip-over, samt penn og papir) i
klasseromoppsett. Ikke alle hotell har PC til utlån, så dette må du ha med selv.
Det bestilles lunsj eller kurspakker til kursdeltakere og avtalt antall instruktører.
Dersom det blir endring i antall instruktører på kurset, gi beskjed til aktuell
koordinator.
Den enkelte kursdeltaker bestiller hotellovernatting selv.
Dersom du som instruktør ønsker overnatting, kan Norsk jernbaneskole bestille
dette sammen med hotellbestillingen. Gi i så fall beskjed til aktuell koordinator
i forbindelse med kursetableringen dersom dette er ønskelig, og hvor mange
netter.
Norsk jernbaneskole bestiller kaffe ved kursoppstart, lunsj kl. 11.30, og
kaffepause kl. 14. Dersom det er ønskelig med andre tidspunkt gi beskjed til
aktuell koordinator hos Norsk jernbaneskole.

ROMBESTILING VED KURS SOM
AVHOLDES I KURSLOKALER
UTENFOR SKOLEN (ikke hotell)
1.

Norsk jernbaneskole bestiller lokale med standard utstyr (projektor med lerret,
whiteboardtavle eller flip-over, samt penn og papir) dersom dette er tilgjengelig.
Undervisningsutstyr i disse lokalene kan variere fra sted til sted. Dersom du ikke
kjenner til hvilket utstyr som er tilgjengelig, ta kontakt med aktuell koordinator.

Hva gjøres av skolen // 14

UTSENDING AV KURSINFORMASJON FØR KURS
Ved kurspåmelding mottar kursdeltaker og påmeldingsansvarlig en automatisk e-postbekreftelse for
påmeldingen til den kontaktinformasjon som er oppgitt i påmeldingen. I forkant av kurset sender Norsk
jernbaneskole ut følgende informasjon:
•
•

•

•
•
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2 - 4 uker før kursstart
–
Deltakerliste med fakturainformasjon sendes hotellene
1 - 2 uker før kursstart
–
Dersom det er forhold som er viktig å informere om før kursstart, kan det sendes en e-post bekreftelse
til kursdeltaker med aktuell informasjon (evt. ta med verneutstyr, håndbok o.l.)
1 uke før kursstart
–
Bespisning og antall avklares og bestilles for kurs som avholdes på Norsk jernbaneskole
–
Deltakerliste/oppmøteskjema sendes til kursholder(e)
–
Link til siste utgave av instruktørhefte sendes til kursholder(e)
–
Oppdatert deltakerliste sendes hotellet
1-3 dager før kursstart
–
SMS sendes til aktuelle kursdeltakere (gjelder ikke lærlingekurs og ingeniørkurset)
1. kursdag
–
Kursmateriell/undervisningsmateriell som Norsk jernbaneskole har fått beskjed om å bestille, vil foreligge
første kursdag i klasserommet på skolen. For kurs som avholdes utenfor skolen sendes materiellet til
aktuelt undervisningssted. Henvend deg til kurs-/konferansevert for utlevering.

#03
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ETTER KURS
Norsk jernbaneskole har følgende rutiner etter avsluttet kurs:

Senest to uker etter mottatte oppmøteskjema:
1.
Oppmøteskjema
–
Oppmøteskjema oppdateres mot kursadministrativt system
–
Resultater fra eksamen registreres i kursadministrativt system
2.
Kursbevis
–
Kursbevis, eller eventuelt brev om ikke bestått eksamen, sendes den enkelte kursdeltaker,
påmeldingsansvarlig og til registrering i Agresso for kursdeltakere ansatt i Bane NOR.
–
Kursdokumentasjon arkiveres hos Norsk jernbaneskole.
3.
Kursevaluering
Elektronisk kursevaluering sendes ut via web (QuestBack).
Resultatene fra evalueringene vil gjøres tilgjengelig i bulike rapporter, og benyttes som grunnlag for
oppfølging og utvikling. Resultatene vil oppsummeres og publiseres i den årlige kvalitetsrapporten. Det er
skolens ledelse, fagsjefer og koordinatorer som vil ha tilgang til evalueringsrapportene. Instruktøren vil på
forespørsel få kopi av evalueringsrapporter for egne kurs ved å henvende seg til skolens koordinatorer.
4.
Fakturering
–
Det utstedes faktura fra Norsk jernbaneskole.
–
Avbestillinger, ikke møtt opp og interne bytter etter avbestillingsfrist faktureres i sin helhet. Frist for å
bytte/avbestille fremkommer av påmeldingsbekreftelse og kan ikke endres.
–
I enkelte tilfeller faktureres et kurs i forkant av kurset grunnet firmaets betalingshistorikk.
–
Norsk jernbaneskole ettergir ikke kurskostnader i andre tilfeller enn når Norsk jernbaneskole har gjort
feil. Evt. inkasso iverksettes i henhold til gjeldende rutiner ved manglende betaling.
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KARTLEGGING AV KURSBEHOV
For at Norsk jernbaneskole skal kunne tilby et komplett kompetansetilbud
til jernbanesektoren er vi avhengig av et estimat på kursbehov fra alle
våre kunder. Norsk jernbaneskole gjennomfører derfor årlig en
behovskartlegging for fagområdene Bane- og trafikksikkerhetsfag,
Høyspenning og elsikkerhetsfag og Lavspenning. Behovskartleggingen
danner grunnlag for neste kurskalender og er Norsk jernbaneskoles
fremste arbeidsverktøy for bestilling av lærerressurser og øvingsanlegg.
En god kartlegging legger til rette for en kursprogresjon med
forutsigbarhet både for Norsk jernbaneskole, våre instruktører og kunder.
For signalfag settes det opp tilstrekkelig antall repetisjonskurs per år til
å
dekke behovet i henhold til det antall personer som har godkjenning for
den aktuelle anleggstypen. Behov for øvrige kurs innen signalfag må
meldes inn via Norsk jernbaneskoles hjemmeside innen oppgitte frister.

Norsk jernbaneskole publiserer kurskalender 2 ganger pr år:
1. november for kurs januar – juni påfølgende år
1. mars for kurs august – desember inneværende år
Unntak: Signalfaglige kurs publiseres kun 1. november
I tillegg vil det være mulig for kursdeltakere og firma løpende å melde sin
interesse for kurs uten oppsatt dato, og vil da automatisk motta informasjon
når aktuelt kurs blir satt opp. Det er også mulig å sette seg på venteliste på
fulle kurs. Venteliste behandles av koordinatorene.
Dersom det viser seg at skolen har feilestimert behovet for enkelte kurs,
vurderes det å sette opp flere kurs, gitt tilgjengelig kapasitet og
instruktører.

INSTRUKTØRBESTILLING
Etter at sektorens behov er kartlagt i behovskartleggingen er det fagsjef
for aktuelt fagområde ved Norsk jernbaneskole som har ansvaret for å
sette opp nødvendig antall kurs innenfor sitt fagområde. Norsk
jernbaneskole sender instruktørbestilling til instruktøren og/eller
instruktørens nærmeste leder. Instruktører skal være forespurt og ha
bekreftet at de kan avholde kurs innen angitte frister.
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ØKONOMI
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HVORDAN FAKTURERE FOR
TIMER/UTLEGG
1.

Innleide instruktører fra BaneNOR eller andre eksterne firmaer
fakturerer instruktørtimer i henhold til gjeldende avtaler. Det skal
sendes én faktura pr. kurs. Fakturaen må merkes med korrekt
fakturareferanse, prosjekt- og aktivitetsnummer. Liste over Norsk
jernbaneskoles fakturareferanse, prosjekt- og aktivitetsnummer fås
ved henvendelse til aktuell koordinator. Ved mangelfulle
opplysninger vil ikke Norsk jernbaneskole anvise til utbetaling. Det
er viktig at fakturaer for avholdte timer sendes raskt, og senest 2 uker
etter avsluttet kurs.

2.

Utlegg til reise og andre utlegg dekkes i henhold til gjeldende
avtaler. Utleggene skal føres i eget skjema som fås ved
henvendelse til aktuell koordinator. Slike utlegg faktureres sammen
med instruktørtimene.

FAKTURAINFORMASJON
FAKTURAINFORMASJON
Alle fakturaer til Norsk jernbaneskole skal sendes til:
Jernbanedirektoratet
DFØ Trondheim
Postboks 4746, 7468 TRONDHEIM
EHF-fakturaadresse: 916810962
I tillegg må alle fakturaer merkes med:
Fakturareferanse
Prosjektnummer
Aktivitetsnummer
Fakturaen må merkes med korrekt fakturareferanse, prosjekt- og
aktivitetsnummer. Denne informasjonen fås ved henvendelse til
aktuell koordinator. Fakturaer med mangelfulle opplysninger vil bli
returnert.
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OM NORSK
JERNBANESKOLE
OM SKOLEN
Norsk jernbaneskole er jernbanesektorens opplærings- og kurssenter. Skolen består av tre avdelinger, hhv.
lokomotivførerutdanningen (offentlig fagskole), trafikkavdelingen (internopplæring av trafikkstyrere og
togledere for Bane NOR), og avdeling for jernbanefag. Avdeling for jernbanefag tilbyr jernbanefaglig opplæring
innenfor fagområdene bane- og trafikksikkerhet, høyspenning og elsikkerhet, lavspenning samt signalfag.
Opplæringstilbudet baseres på læreplaner utarbeidet av aktuell kravstiller. Skolen er lokalisert på Grorud i Oslo,
men holder kurs over hele landet. Noen kurs avholdes også i Sverige.
Skolen har 20 klasserom/grupperom av varierende størrelse til bruk i undervisning. I tillegg har skolen praktiske
øvingsanlegg lokalisert flere steder samt eget togsimulatorsenter for lokomotivførere og togledere. Norsk
jernbaneskole har øvingsanlegg på Hauerseter .
Våren 2018 teller skolen ca. 60 fast ansatte. I tillegg leies det inn en rekke instruktører fra hele sektoren.

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktinformasjon til ansatte på Norsk jernbaneskole finnes på skolens hjemmeside.

Om Norsk Jernbaneskole // 21

#02
2014
#03

2018

KART/VEIBESKRIVELSE
Norsk jernbaneskole holder til på Grorud med adresse Østre Aker vei 256, 0976 Oslo. Innkjøring fra Jernkroken.
Tog
Nærmeste togstasjon er Grorud stasjon (12 min. gange).
Buss
Nærmeste bussholdeplass er Haavard Martinsens vei (mot sentrum) og Jernkroken (fra sentrum), med buss
nummer 64B, 65, 67, 105, 313, 345, 433 og 435 (2 min gange).
T-bane
Nærmeste T-bane er Grorud T (20 min. gange)

Haavard
Martinsens vei busst.
(mot sentrum)

163

Innkjøring til Jernkroken
med bil fra nord
Østre Aker vei

Jernkroken busst.
(fra sentrum)
163

Innkjøring til
Jernkroken med
bil fra sentrum

163

163
163

Gå til www.ruter.no for å lage reiserute. Den vil finne raskeste og enkleste vei til skolen med kollektivtransport.
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KURSTILBUD FOR INSTRUKTØR
For deg som er instruktør ved Norsk jernbaneskole, tilbyr vi både kurs
og etter- og videreutdanninger. For pedagogiske tilbud, se avsnittet
“Pedagogikkurs/-utdanninger for Norsk jernbaneskoles veiledere/
instruktører” side 26.
Ved behov for ytterligere kurs, ta kontakt med skolens koordinatorer.

WWW.JERNBANESKOLEN.NO –
SKOLENS HJEMMESIDE
På skolens hjemmeside finner du informasjon om skolen og vårt kurstilbud.
På hovedsiden finnes gjeldende kurstilbud fordelt på fagområde. Ved å
klikke inn på hvert kurs kan man finne kursbeskrivelse/læreplan for de
ulike kursene med link til kursdatoer, tilgjengelighet og påmelding. Fra
påmeldingssiden er det også mulig å melde seg på ventelister til fulle
kurs.
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TIPS TIL
UNDERVISNINGEN
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PEDAGOGIKK
Begrepet pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som «kunnskap om de teknikker som
er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe». I
neste avsnitt har vi listet opp noen tips som du kan benytte i undervisningen. Dersom du
ønsker å gå mer i dybden på temaer som bl.a. læringsmål, læringsutbytte og
læringsstrategier, vil du på skolens hjemmeside finne “Pedagogikkhefte” under fanen
“Instruktører”.

NOEN TIPS TIL UNDERVISNINGEN
1.

Start undervisningen med å sette opplæringsmålet
undervisningsøkten, jf. læreplan for kurset/opplæringen.

for

dagen

eller

2.

Hold fokus mot læringsutbyttet. Læringsutbyttet til kursdeltakerne/lærlingene
baseres i stor grad på hva de foretar seg, og ikke bare på hva foreleseren gjør. Sett
deg inn i deltakerens situasjon og ståsted, og prøv å formidle stoffet slik at det passer
deres nivå.

3.

Reflekter rundt egen rolle, og hva du synes fungerer bra/hva du synes ikke fungerer
så bra.

4.

Varier fremstillingen mellom å gå i dybden på enkeltemner og å se disse i en større
og bredere sammenheng. Bruk praktiske eksempler der det er mulig. Benytt ulike
læringsmetoder som forelesning, oppgaveløsning, gruppearbeid, praktiske oppgaver
i øvingsanlegg, befaringer osv.

5.

Avslutt undervisningen med å ta frem læringsmålet for dagen/undervisningsøkten.
Få deltagerne til å reflektere rundt spørsmålet om målet er nådd.

PEDAGOGIKKURS/-UTDANNINGER FOR
NORSK JERNBANESKOLES VEILEDERE/
INSTRUKTØRER
Norsk jernbaneskole er svært opptatt av at veiledere/instruktører/lærere skolen benytter i
utstrakt grad også tilegner seg nye pedagogiske metoder. Skolen tilbyr internt et 3
dagerskurs for instruktører. De som anses som faste innleieinstruktører tilbys også
høgskoleutdanning i bedriftspedagogikk ved OsloMet. Fullført utdanning gir mellom 15
og 60 studiepoeng. Dersom du er interessert i ett eller flere av disse
kursene/utdanningene sender du en søknad til Norsk jernbaneskole v/avdelingsleder
jernbanefag. Kontaktinformasjon til ansatte på Norsk jernbaneskole finner du på skolens
hjemmeside. Alle søknader behandles individuelt.
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UTGAVENUMMER
Norsk jernbaneskole er i stadig utvikling. Dette heftet vil, som svært mye annet materiell, være
utdatert etter en viss periode.
Selv om vi har tatt høyde for at dokumentet skal fungere godt over tid, vil det alltid være rom
for endringer og forbedringer. På disse sidene finner du derfor dokumentets versjonsnummer
og dato for utgivelsen, samt en logg over de endringene som er gjort fra de foregående
versjonene.
Versjonsnummeret er satt sammen av to tall. Når tallet bak komma endres, betyr det at
endringen er av mindre karakter. Dersom tallet før komma endrer seg betyr det at det er en
vesentlig og/eller større endring av heftet. For hver store endring vil også forsidebildet være
nytt. Gi oss gjerne tilbakemeldinger med endringer du ønsker i neste utgave.
Denne utgavens versjonsnummer: v. 3.0

ENDRINGSLOGG
Nytt i V.nr

Dato

Endret av

Endring siden forrige versjon

1.0

28.09.2012

Lybost, Hoiann, Timkje, Sunton

Førsteutgave

2.0

15.04.2014

Hurmar, Lybost, Timkje, Berell

Ny hovedutgave

3.0

07.06.2018

Hilpet, Fratho, Annbræ

Ny hovedutgave
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