
 

 A01 Sjekkliste klasseteamleder v3.docx Side 1 av 3 
 

Klasseteamleders sjekkliste 
Formål 
Sikre at alle aktiviteter i forbindelse med mottak av studenter ivaretas. 

Beskrivelse 
Første gjennomgang av sjekkliste må utføres ved oppstart av skoleåret. Sammen med «E01 Dreiebok studiestart» skal aktivitetene 
kvitteres ut. Klasseteamleders sjekkliste lagres på Teams kanal «Kvalitetssystemet/Evalueringer og sjekklister/ …» og 
avdelingsleder varsles senest uke 39. 

Ansvar 
Klasseteamleder har ansvar for at alle sjekkpunkter er kvittert ut at dette dokumentet blir lagret på anvist sted. 
 
SK: Studiekoordinator 
AL: Avdelingsleder 
KTL: Klasseteamleder 
KT: Kvalitetsleder 
FL: Faglærer 
IT: IT-tjeneste 
Ved skråstrek er det et samarbeid der førstnevnte har hovedansvar 
 
  

Dokument - / skjema nr: 
A01 

Redigert av: 
Ks-leder 

Godkjent av: 
Rektor 

Revidert dato: 
Jf. revisjonstabell 
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Alle sjekkpunkter er gjennomgått 
Klasse:  Dato:  

Klasseteamleder:  

Klassens tillitsvalgte/vara: 

 
 

Sjekkpunkt med informasjon Ansvar Dato for 
utsjekk 

Lenke til digital studiestart sendes til studentene KTL  
Valg av tillitsstudent- og vara, liste sendes SK KTL  
Parkeringsregler og parkeringsområde. Studiested Porsgrunn / Horten.  Jf. fagskolens nettside. SK  
Gjennomgang av forskrift, kvalitetssystemet og HMS KTL/KL  
Informasjon om studiekontrakten. Når studentene har betalt semesteravgift, er det å betrakte som at 
studiekontrakten er lest og forstått. 

SK  

Fritak for fag, emne-/emnevalg, tilpasset eksamensform. Jf.  SK  
Innsamling av personopplysninger. Nærmeste kontaktperson osv. (Studiekoordinator deler ut egnede 
skjemaer)  

SK/KTL  

Canvas, Teams, Office 365 - opplæring og utlevering av passord IT/SK  
Informasjon om digital lagring jf. «AP424 Prosedyre for digital lagring av registreringer og F424-01 
Retningslinjer for digital lagring»  

KTL/KL  

Meld fra til avdelingsleder dersom studenter ikke møter aktuell oppstarts dag. Klasseteamleder 
kontakter gjeldende studenter. Fraværsliste skal leveres til ADL / SK. 
Studieavbrudd registreres i skjema «B06 Studieavbrudd». Jf. dr. lærere (samarbeidsmøte) 

KTL/FL  
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Omvisning, rømningsveier, branninstruks, hjertestarter (Porsgrunn har ikke hjertestarter) og 
medisinskap. Tilgang til studielokaler utenom studietid (adgangskort) 

KTL  

Smittevernstiltak/Gjeldende regelverk/restriksjoner ved fysisk oppmøte. Jf. fagskolens nettside. KTL  
Studieteknikk/læringsstrategier Jf. dr. studiestart KTL  
Studentbevis, søknad om studielån/stipend. Jf. fagskolens nettside SK  
Årsplan, studieplan og emneplan. Maritim utdanning jf. eget planverk KTL  
Gjennomgang av emneflis i Canvas (hva finner man hvor, oppsett) KTL/FL  
Akademika, litteratur og bokliste innkjøp ved fysisk oppmøte og digital oppstart, jf. Canvas. 
Litteraturlister finnes i respektive studieplaner eller på fagskolens nettside. 

AL/ KTL  

Politiattest for helsefagstudenter KTL/SK  
 
 

Revisjon Dato Endring Kontrollert Godkjent 

1 20.09.17 Dokumentet opprettet JEL Rektor 

2 10.08.21 Oppdatert sjekkpunkter. Endret navn fra kontaktlærer til klasseteamleder KS-leder KS-leder 

3 20.08.21 Revidert avsnittene Formål, Beskrivelse og Ansvar. Oppdatert fraværsregistrering med registrering av 
studieavbrudd KS-leder KS-leder 

 


