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I-kurset 2019 – Evaluert 

Basert på tilbakemeldinger fra den elektroniske evalueringen. 

Ting Som kan forbedres 
Forhåndinfo: Kunne kanskje vært litt tidligere? Særlig det å få tid nok til å fly klubbseleksjon før man 
kommer på i-kurset. 
 
Hotellet: De som har rom mot jernbanen kan få noe støy og søvnvansker. Om ønskelig si fra i resepsjonen 
fra dag en om å bytte rom. 
 
Eksamen: Noen av svarene på eksamen var begge rett og kunne virke misledende. Kanskje en grundig 
gjennomgang av spørsmål og svar. 
 
Loggheftene: Ta disse opp og se på hvordan NLF ønsker disse utfylt. Gi en dypere veiledning til i-kurs 
kandidaten og la han ta større ansvar for at dette er korrekt utfylt til han møter på kurs. Disse er ikke godt 
kjent for de instruktører som skal fly klubbseleksjonen. Loggheftet til klubbseleksjon må enten samles inn 
eller gjennomgås tidlig i kurset. 
 
Teoritema: Mer detaljert teori om selve vedlikeholdet av eget fly og dokumenter. Mer om planlegging før 
flygning før første skoletur 
 
Presentasjoner (bli en bedre teoriinstruktør): Kanskje hatt flere plenumspresentasjoner, muligens en litt 
lengre også. Kanskje vist noen filmsnutter med eksempler på gode instruksjoner, gjerne fra YouTube e.l. 
Alle kunne kjøre en presentasjon til. Fremtidige kandidater kan undervise Teori i klubbene under 
veiledning av erfarne instruktører og tilegne seg god erfaring før de starter på selve I – Kurset, i 
forbindelse med klubbseleksjon. 
 
Føring av skjema: Fylle ut elev-skjemaene og gi karakterer på noen av oppgavene slik at disse blir ført inn 
riktig. 
 
Rollespill: Skal effekten bli god, er man også avhengig av at det gis gode tilbakemeldinger fra 
observatøren, samt instruktørkandidaten får mulighet til å kommentere sine egne feil. Prøve å gjøre det 
samme i simulatorer. Ett om å (unngå å) fly inn i IMC. Bruk av en enkel flysimulator med TV-skjerm og et 
sett med pedaler og stikke for å gjøre det litt mer realistisk under rollespillet der observatøren kan 
kontrollere forholdene som vind skyer motorstopp osv. Flysimulator vil øke kvaliteten på treningen av nye 
instruktørene betydelig. Det å kunne fryse simulator og diskutere mellom de forskjellige øvelser og 
rollespill er gull verdt. 
 
Generelt: kunne fått en gjesteforeleser på flysikkerhet eller et annet relevant tema. Tekstfeltet i 
tilbakemeldingen må være i en større rute så en kan lese hva en har skrevet. 
 
Ting vi kan beholde 
Forhåndinfo: Send fortløpende mail hele tiden. 
 
Hotell: Godt egnet, sentral beliggenhet og veldig god mat. 
 
Opplegg: Lange dager, men nødvendig for å komme igjennom stoffet. Den pedagogiske vinklingen. 
Kvaliteten og måten kurset ble holdt på. 
 
Selvstudium: E-læring med eksamen er bra, man bruker den tiden en trenger til gjennomgang, og tar 
eksamen når det passer. Lurt å gjøre unna dette før kurset for å utnytte tiden bedre. 
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Teoridelen: Teoritema som ble gitt var godt og ingen grunn til forandring. 
 
10 minutters presentasjoner: Man lærer seg å gi tilbakemeldinger og blir også gjort oppmerksom på ting 
man selv kan jobbe med. God læringseffekt som bør fortsette. 
 
Rollespill: Veldig bra å sitte en til en og bytte på rollene. Gode, saklige tilbakemeldinger fra observatørene. 
Viktigheten av ANC = Aviate, Navigate, Communicate 
 
Varighet: Passe med fire dager, som vel er det meste man kan få til i en for mange hektisk hverdag. Med 
dagens pensum så rekker det med 4 dager, men kommer det mere ting inn bør det økes med en dag. 
 
Generelt: Holde stramme tøyler og god regi er viktig, ellers forsvinner tiden på lange diskusjoner og 
sidespor. Lyttende og inkluderende instruktører. Alle ble nødt til å delta i å lære hverandre og lære av 
hverandre. Vise fram timeplanen flere ganger underveis. Profesjonelt og pedagogisk opplegg. 
 
 
Ting vi bør legge vekk 
Ikke innkommet denne gang. 
 
 


