
Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor) 

Oppsummering årskonferanse 2018 
 
 
 

Håvard Magnus Njåstad innleda til årets konferanse.  
 

Årets konferanse har 61 deltakere, deltakere fra skole, 
opplæringskontorer, næringsliv og ulike direktorater.  
21 av FosFor’s 27 medlemmer var representert under 
konferansen.  
Deltakerlisten finner du her.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per Otto Årland, Sjøfartsdirektoratet: 
 
Per Otto hadde ikke egen presentasjon, men viste oss fra 
Sjøfartsdirektoratets hjemmesider på internett. Følgende 
notater ble gjort av undertegnede fra hans innlegg: 
 
D6 – Målet er fom 1.januar 2019, men det kan bli noe 
senere.  
Påbygging fra D5L til D7 – påbygging fra D7 til D6  
D7 1.år naturbruk  D6 2. år naturbruk (spesielt for Akva)  
Mange tilbyr jo D5 på fiske og fangst  
14,99 bort – D6 litt utvidet sertifikat  
Behovet for kunnskap er stort 
FosFor har vært til svært god hjelp i arbeidet med nye 
emneplaner  
Fisk AB – World wide (3000 tonn) FosFor har utvikla 
emneplan  
Kommer til å bli godkjent som nettbasert kurs, men kun av 

sertifiserte godkjente utdanningsinstitusjoner. Det samme vil gjelde for D6 og D7 når de kommer.  
Krav til simulator D7? 

- Ikke helt avklart. Svaret foreløpig er: Nei, hvis man har godkjent fartøy og godkjent skole 
(av Sjøfartsdirektoratet) er det ok uten simulatortrening 

Krav til sikkerhetskurs?  
- Mye sannsynlig at det vil bli endringer i kravene til sikkerhetskurs på ikke Solas-fartøy 

(under 300t)  
- Ikke Solas-fartøy har ikke krav til røykdykkerutstyr  

http://fosfor-skole.no/web_documents/deltakerliste_fosfor_2018.pdf


Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor) 

Oppsummering årskonferanse 2018 
 

- Arbeidet ikke helt i gang, det forventes motstand fra Sikkerhetssentrene  
Utdanningsinstitusjoner må rapportere inn utdanning i Altinn.  
Karakter ikke interessant, kun bestått/ikke bestått 
 
Revisjon: 

- 128 utdanningsinstitusjoner som skal revideres hvert 5. år 
- 2 revisjonsledere, 1 revisor på deltid  
- 28 revisjoner i år  
- Forbausende lite avvik, i snitt 4 – 5 observasjoner  

På hjemmesiden til Sdir ligger det link til godkjente utdanningsinstitusjoner for utdanninger og kurs. 
Hvis det skjer endringer på utdannings- eller kurstilbud må det sendes inn vesentlig endring til Sdir.  
Krav som elever har ift andre lovverk enn kvalifikasjonsforskriften må også Sjøfartsdir forholde seg til  
Opplesning av eksamen?  

- Ja, hvis elev har krav på det  
 
Ny ISO standard for utdanning. ISO 21001:2018, kom i sommer. Foreløpig kun på engelsk. Er en 
anerkjent standard som Sjøfartsdirektoratet vil godkjenne utdanningsinstitusjoner etter.  
 
 

 
 
 
Unni Teien, Utdanningsdirektoratet:  
«Nye læreplaner i de yrkesfaglige  
utdanningsprogrammene» 
Presentasjon finner du her.  
 
 
 
 
 

Øyvind A. Haram, Sjømat Norge: 
Han presenterte prosjektet med havbrukstekniker.  
Presentasjon finner du her.   

 
 
 
 
 

http://fosfor-skole.no/web_documents/udir_-_fosfor_21.11.2018.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/havbrukstekniker_for_fosfor_2018.pdf
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Jarl Inge Wærness, Learnlab: 
«Utvikling og deling av undervisning i 
fremtidens fiskeri- og akvakulturutdanning» 
 
Jarl Inge dro oss gjennom en kjempeseanse i 
2,5 timer. Han klarte å holde engasjementet 
godt oppe hos oss, og det ble mye godord i 
ettertid av hans innlegg.  
Presentasjonen hans finner du her.  
 
På bildet viser han hvordan vi som deltakere 
beskrev våre elever med ett ord   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Halvor Stubberud Hanssen, Senja vgs/BKS Nord: 
«D5 Nettkurs» 
Presentasjon finner du her.   
 
Nils Arve Eidsheim, Lerøy Sjøtroll: 
«Forventningar til elevar som skal søkje læreplass»  
Presentasjon finner du her.   
 
Elisabeth Aadland Vaagsbø og Knut Inge Engelbreth, Fiskeridirektoratet: 
«Undervisningstillatelse akvakultur» 
Presentasjon finner du her.   
 
Tore Laugsund, Kigok: 
«Verdens første skole NM i akvakultur» 
Presentasjonen hans finner du her.  
 
Konferansen ble avsluttet med årsmøte i FosFor. Referatet fra det finner du her. 

http://fosfor-skole.no/web_documents/learnlab_-_fosfor_pres.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/presentasjon_-_halvor_s_hanssen.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/ler_y_sj_troll_-_fosfor.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/fiskeridirektoratet_-undervisningstillatelser_21-22.nov.2018_gardermoen.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/skole_nm-akva.pdf
http://fosfor-skole.no/web_documents/referat__rsm_te_2018_signert.pdf

