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Typer utdanning, kategorier

• Motorfly 

• Helikopter 

• Seilfly 

• Ballong



Typer utdanning, kategorier

(1) teoriundervisning for LAPL(A) og PPL(A) 

(2) flygeinstruksjon for LAPL(A) og PPL(A) 

(3) trening for klasserettighetene SEP(land), SEP(sjø) og TMG 

(4) trening for rettighetene natt, akro, fjell, og sleping av banner/seilfly



Hva skal til – personell?

• DTO-representant 

• Skolesjef  

• [Assisterende skolesjef] 

• Instruktør

Kan være 
én og 
samme 
person



Hva skal til – administrativt?

• Flytryggingsplan («safety policy») 

• Skoleprogram (kurs) – sendes inn for verifisering 

• Egenerklæring – sendes inn før oppstart 

• Luftfartøy 

• Base med fasiliteter 

• Arkiv (papir eller elektronisk) 

• Rapporteringssystem som oppfyller EU-krav









2.6 DTO-representant – krav og ansvarsområder 
[DTO.GEN.210] 
DTO-representanten skal:  

(i) sikre at flyskolen og dens virksomhet oppfyller kravene i aktuelt regelverk,  
herunder forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), jfr 
forordning (EU) nr 1178/2011. Representanten skal sikre at aktiviteten holder seg 
innenfor det omfanget – og skjer på de forutsetningene – som følger av 
egenerklæringen, jfr DTO.GEN.210 (a) (1) (i) 

(ii) utarbeide og fastsette skolens flytryggingsplan som skal ha som mål at all aktivitet 
foregår på en sikker måte. DTO-representanten skal også sørge for at flyskolen 
følger flytryggingsplanen og iverksetter egnede tiltak for å oppnå 
flytryggingsplanens mål, jfr DTO.GEN.210 (a) (1) (ii) 

(iii) fremme flytrygging i flyskolen, jfr DTO.GEN.210 (a) (1) (iii) 

(iv) sikre at skolen har alle tilgjengelige ressurser for de oppgaver og det ansvar som 
følger av bestemmelsene, jfr DTO.GEN.210 (a) (1) (iv). Forholdet mellom antall 
elever og flyinstruktører (eksklusive skolesjef) skal ikke overstige 6:1, jfr GM3 
DTO.GEN.210 (a). I teoriundervisning i fag som krever tett oppfølging eller 
praktiske øvelser skal klassestørrelsen ikke overstige 28 elever, jfr GM3 
DTO.GEN.210 (b) 

(v) følge opp bekymringsmeldinger internt i flyskolen. DTO-representanten kan 
benytte seg av den erfaring som skolens instruktører og andre kompetente 
personer i skolen måtte ha for å følge opp dette, jfr GM1 DTO.GEN.210. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-28-1365


2.7 Skolesjef – krav og ansvarsområder 
[DTO.GEN.210] 
Skolesjefen skal inneha – eller tidligere ha innehatt – et flysertifikat med 
instruktørrettighet (FI) uten restriksjoner for den aktuelle kategorien luftfartøy og skal 
minst ha 100 timers erfaring som instruktør etter at restriksjonen i FCL.910.FI er opphevet, 
jfr AMC2 DTO.GEN.210 (a).  

Skolesjefen skal videre være ansvarlig og kvalifisert for minimum følgende: 

(i) å sikre at treningen som gjennomføres oppfyller kravene i Part-FCL og er i samsvar 
med flyskolens skoleprogram, jfr DTO.GEN.210 (a) (2) (i) og GM2 DTO.GEN.210 
(a) 

(ii) å sikre tilfredsstillende integrering mellom flygetrening i luftfartøy eller FSTD-
simulator og eventuelt teoretisk instruksjon, jfr DTO.GEN.210 (a) (2) (ii) 

(iii) å sikre tilsyn med elevens progresjon, jfr DTO.GEN.210 (a) (2) (iii) 

(iv) å overse eventuelle assisterende skolesjefer som kreves etter DTO.GEN.250 (b), jfr 
DTO.GEN.210 (a) (2) (iv) 

(v) kontrasignere egenerklæringen ved oppstart og endringer, jfr kapittel 2.1 

(vi) være ansvarlig for at flyskolens undervisningsopplegg – herunder 
undervisningsmateriell og skoleprogrammer – blir vurdert og oppdatert ved behov 

(vii) sørge for standardisering av instruktører, jfr GM DTO.GEN.210 (d) 

(viii) overvåke oppdateringer av skoleprogrammene, jfr GM2 DTO.GEN.210



3.3 Flyplasser – hoved- og sekundærbaser 
[DTO.GEN.250] 
Under undervisning ombord i luftfartøy skal flyskolen benytte flyplasser eller flysteder som 
har egnede fasiliteter og egnet karakteristikk for trening i de aktuelle manøvrene. Ved valg 
av flyplass/flysteder skal flyskolen ta i betraktning undervisningen som tilbys og 
luftfartøykategori og -type i bruk.  

Motor- og helikopterflyskoler som benytter sekundærbaser skal utpeke en assisterende 
skolesjef for oppgavene listet opp i DTO.GEN.210 (a) (2) (i) til (iii) ved den aktuelle basen. 
Flyskolen skal også sikre tilstrekkelige ressurser til å operere trygt på alle hoved- og 
sekundærbaser i tråd med kravene i Part-DTO.  

Flyskoler som underviser i motor- og helikopterflyging skal sørge for at hovedbasen, 
sekundærbasen og alle andre flyplasser hvor skolen driver flygetrening minst skal ha 
følgende, jfr AMC1 DTO.GEN.250 (a): 

(1) minst én rullebane eller FATO (final approach and take-off area) som tillater at 
samtlige skoleluftfartøy i bruk kan foreta en normal avgang eller landing innenfor 
sine respektive ytelsesbegrensninger 

(2) en vindpølse eller annen vindretningsindikator som er synlig fra bakken fra endene 
av hver rullebane eller gjeldende holdingpunkt 

(3) hensiktsmessig elektrisk rullebanebelysning, dersom rullebanen benyttes for 
nattrening 

(4) lufttrafikktjeneste, med unntak for ukontrollerte flyplasser eller flysteder hvor 
kravene til trening kan oppfylles på en sikker måte med en annen akseptabel form 
for luft-til-bakke-kommunikasjon 

Tilleggskrav gjelder flyskoler som utdanner helikopterflygere, se AMC1 DTO.GEN.250 (b).  

Særlige krav gjelder flyskoler som utdanner ballongflygere, se AMC1 DTO.GEN.250 (c). 







Hovedpunkter – forskjell fra RF
• Ingen godkjenning av skolen 

• Ingen godkjenning av skoleprogrammene 

• Ingen godkjenning av skolesjefen 

• Ingen godkjenning av luftfartøyene 

• Ingen godkjenning av ordning med assisterende skolesjef  

• Ingen krav til godkjennelse av treningsområde, base, lokale 
eller bakkeutstyr 

• Ikke krav til at flyplassen har teknisk-operativ godkjenning 

• Ingen utløpsdato for erklæringen (før: ett eller fem år) 

• Men: Hyppigere tilsyn – minst hver 72. måned,  
jfr AMC1 ARA.GEN.305(f) 

• Krav om flytryggingsplan («safety policy»)




