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Godkjenning som lærested for etterutdanning av yrkessjåfører
Flekkefjord Opplæringssenter AS

-

Viser til søknad om godkjenning som lærested for ettemtdanning av yrkessjåfører alle tre
utdanningsløp, samt annen korrespondanse. Flekkefjord Opplæringssenter AS er fra tidligere
godkjent for grunnutdanning av yrkessj åfører.
—

Godkjenning som lærested for yrkessjåfører reguleres i forskrifi om grunnutdanning og
etterutdanning av yrkessjåfører av 16. april 2002 nr. 362 (yrkessjåførforskriften).
Flekkfjord Opplæringssenter AS, godkjennes som lærested for etterutdanning av yrkessjåfører
innen person- gods og sammensatt utdanning i henhold til yrkessjåførforskriften kapittel 3 jf
kapittel 8.
Lærestedet har undervisningslokaler og øvingsområder ved lærestedets kontor, med adresse
Trøngsla industriområde 11, 4400 Flekkefjord.
Undervisningsansvarlig er Knut Arild Nordli. Nordli er tidligere godkjent som
undervisningsansvarlig.
Godkjenningen er registrert i Statens vegvesens elektroniske register. Vedlagt er utskrifi. Vi
ber om tilbakemelding hvis opplysningene ikke stemmer.
I ettemtdanningen skal yrkessjåfører oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er vesentlig
for deres arbeid. Etterutdanningen skal gjennomføres etter bestemmelsene i kapittel 2 og være
tilpasset yrkessjåførens daglige arbeidsoppgaver i henhold til de øvrige bestemmelsene i
kapittel 8.
Flekkefjord Opplæringssenter AS sitt ansvar innen administrative, faglige og pedagogiske
krav til lærestedet gitt i yrkessjåførforskrifien § 19, § 20 og § 21, gjelder også ovenfor
innleide eksteme kursholdere som forestår deler av undervisningen.
Dette vedtaket er etter forvaltningsloven å betrakte som et enkeltvedtak og kan dermed
påklages til Statens vegvesen Vegdirektoratet innen tre uker fra vedtaket er mottatt, jf
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