Protokoll strategimøte 2016

Avholdt 10. desember 2016 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.
Møtet startet kl. 10:00.

Sak 52/2016 Året som gikk
Vi diskuterte året som gikk når det gjelder hva som var bra og hva som var
dårlig.
Viktigste lærdom er at vi trenger rutinebeskrivelser for fagsjef og daglig leder
slik at alle oppgaver kan bli ivaretatt ved frafall eller sykdom.
I tillegg er det et ønske om at styret og faglig ledergruppe for tilgang til NLF
server for enkel tilgang til dokumenter.

Sak 53/2016 Kursevalueringer
Tilbakemeldingene til klubbene på evalueringer må systematiseres slik at
klubbene føler at det er verdi i dette og dermed oppfordrer elevene til å fylle
dette ut.
Det bør være rutine for evaluering fra elever ved folkehøyskolene. Å sende ut
link til evalueringsskjema ved skolestart er lite effektivt, denne bør sendes
mot slutten av skoleåret.
Vi bør revidere skjemaet, spørsmål og svaralternativ formen.
Hva er det vi helst vil vite?
Det bør lages ytterligere en evaluering som kan sendes til PP2 etter at de har
hatt lisens 1 år.
Vi må presisere overfor instruktørene hvilket ansvar man har ved utstedelse
av lisens, elevens airmanship er en integrert del av vurderingen.
Sak 54/2016 Sikkerhet
Ulykkesstatistikken ble gjennomgått.
Det ble diskutert rundt ulykker på kurs og at det må settes ekstra fokus på
utdanningssiden, spesielt rundt innflyvingsteknikker. På neste instruktørkurs
bør det fokuseres på dette og hvordan man skal instruere elevene for å sikre
at de har forstått.
Vurdere å stramme inn kravene for å bli oppmeldt til instruktørkurs.
Folkehøyskolene må følges opp nærmere, be om kursplan, det må settes krav
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til skolen og instruktørene.
Til slutt lagde vi en 5-års plan, se eget vedlegg.
Sak 55/2016 Langtidsplan
Langtidsplanen ble gjennomgått i detalj og oppdatert, se vedlegg.

Sak 56/2016 Eventuelt

Protokoll HP NLF strategisamling 2016

Side 2

