
DTO – FRAMTIDENS KLUBBSKOLE
NLF Motorflyseksjonen – fagseminar 2017



Program for DTO-presentasjon
• Observasjonsregistreringssystem (ORS) – Einar Huseby 

• DTO-regelverket – Torkell Sætervadet 

• Skolehåndbokens struktur – Harald Orlien 

• Organisasjonsmanual – Torkell 

• Flytryggingsplan – Torkell og Ola 

• Treningsprogram: Praktisk del – Harald 

• Treningsprogram: Teoretisk del – Torkell 

• Læremateriell og verktøy – Harald/Torkell 

• Eksamensordninger – Torkell 

• Spørsmål/svar



Regelverk



Tidsskjema, DTO

EASA-komiteen EU-kommisjonen EØS-komiteen Luftfartstilsynet

I dag
 
8. april 2018

Skoler 
kan 
begynne 
å sende 
inn egen-
erklæring



Tidsskjema, RF til DTO

Innspill håndbok

I dag
Senest  
8. april 2019

Skoler sender inn egenerklæring

 
8. april 2018

Luftfartstilsynet 
utsteder RF-
forlengelse 
automatisk

Utløp før 
8. april?  
Send RF-
søknad!

Endringer i RF? Søknad må sendes på forhånd





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»)



Luftfartstilsynet, utkast til regulativ



Skolehåndbok – struktur



UT
KA
STSkolehåndbok DTO

Revisjon 1.0– 01.11.2017



Struktur, skolehåndboken
• Organisasjonsmanual DTO 

• Skoleprogram LAPL(A) – praktisk del 

• Skoleprogram PPL(A) – praktisk del 

• Skoleprogram PPL(A)/LAPL(A) – teoretisk del 

• Skoleprogram nattflygingsrettighet 

• Skoleprogram akrorettighet 

• Skoleprogram slep av seilfly 

• Skoleprogram SEP(land) 

• Skoleprogram SEP(sea) 

• Skoleprogram TMG



Organisasjonsmanual
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Flytryggingsplan



Mal for flytryggingsplan 
1.0 NLFs sikkerhetsmålsetning 
Ingen alvorlige skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre 
luftsportsaktiviteter.  

2.0 Flyskolens sikkerhetsmålsetning 
Flyskolens mål er ingen ulykker eller skader. 

Vi skal  

• sikre at alle gjør sitt ytterste for å forhindre ulykker og hendelser 

• opprettholde sikkerhet som vår førsteprioritet 

• oppmuntre til en åpen sikkerhetskultur 

Siden sikkerhet er prioritet nummer én, gjelder følgende ved flyskolen:  

1. Alle skal søke å oppnå høy sikkerhet ved å følge nedfelte prosedyrer og regler innen 
forberedelser til flyging og under flyging 

2. Vår organisasjon skal ledes slik at de nedfelte prosedyrene følges og at rapportering 
av sikkerhetsmessige forhold foretas 

3. Vi vil kontinuerlig følge opp egne sikkerhetsstandarder og risikovurderinger for å 
unngå ulykker og hendelser 

4. Vi vil støtte en positiv sikkerhetskultur gjennom kunnskap samt læring av egne feil 

5. Vi vil oppfordre vårt personell til å rapportere hendelser, farer og feil uten frykt for 
straff



3.0 Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplanen er et praktisk verktøy for å redusere risiko for ulykker og uønskede 
hendelser. Planen består av en risikoanalyse som kan tilpasses flyskolen og aktuelle forhold 
lokalt, opplisting av mulige rutiner/operative prosedyrer og en varslingsplan.  

Risiko og rutiner skal være kjent og forstått av alle i organisasjonen, herunder elever, 
instruktører og skolesjef, slik at skolen skaper en kultur med fokus på sikkerhet.  

1. Risikoanalyse 
• Identifisere mulig risiko 

• Rangere mulig risiko 

• Hvordan redusere risiko 

• Tiltak 

Uønskede hendelser og bekymringsmeldinger rapporteres gjennom skolens 
rapporteringssystem.  

2. Rapportering  
Følgende skal rapporteres:  

• Bekymring 

• Uønskede hendelser 

• Ulykke 

Innrapporterte tilfeller analyseres og relevante tiltak gjennomføres. Gjennomføringsplanen 
skal angi hvor ansvaret for dette ligger i den aktuelle skolen.  



3. Eksempler på rutiner og prosedyrer for å redusere risiko for uhell og ulykke 
Flyskolens flytryggingsplan skal inneholde beskrivelse av konkrete tiltak som bidrar til å oppfylle 
sikkerhetsmålsetningene. Eksempler på sikkerhetstiltak er:  

• Gjennomføre obligatorisk sikkerhetsseminar – angi frekvens og ansvar 

• Gjennomføre periodisk trening og standardisering av instruktører, jfr GM DTO.GEN.210 (d) 

• Gjennomføre risikoanalyse for ulike faser og operasjoner: 

‣ Preflight 

‣ I hangar 

- Plassering  

- Sikring 

- Brannrisiko 

‣ På oppstillingsplass 

- Parkering 

- Oppstart 

- Taksing 

- Bensinfylling 

‣ Planlegging 

‣ Flyging 

‣ Vurdering av vær



4.0 Varslingsplan ved hendelser 
Følgende varslingsrekkefølge gjelder ved hendelser: 

1. Funksjon, navn, mobil 

2. Funksjon, navn, mobil 

3. Funksjon, navn, mobil  



5.0 Forslag til risikoanalyse for flyskolen 
Ved skolens gjennomføring av risikoanalyse, kan følgende modell benyttes:  

1. Identifisere risiko, vurdere hva som kan inntreffe av uønskede hendelser 

2. Hva kan være årsak til hendelsen? 

3. Hvor sannsynlig er det at denne uønskede hendelsen skjer? På en skala fra 1 til 5: 

1. Svært lite sannsynlig 

2. Lite sannsynlig  

3. Sannsynlig 

4. Ganske sannsynlig 

5. Svært sannsynlig 

4. Hva er konsekvensen av at den uønskede hendelsen inntreffer. Gi en kort beskrivelse. 

5. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? (Hvilke forebyggende tiltak må settes inn? Hvilke 
skadereduserende tiltak må settes inn?) Hvis det skjer, hvordan kan vi løse det?  

6. Hvem er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene? 

7. Tidsfrist for gjennomføring av tiltak 

8. Risiko etter tiltak 



1 
MULIG 
HENDELSE

2 
ÅRSAK

3 
SANN- 
SYNLIGHET

4 
KONSE-KVENS

5 
TILTAK

6 
ANSVAR

7 
FRIST FOR 
TILTAK

8  
SANN-
SYNLIGHET 
ETTER TILTAK

Matrise for å vurdere risiko og g jøre tiltak for å redusere risiko 

Ansvarlig for utfylling av sikkerhetsplan:  ___________________________ 

Dato:       ____________________________ 

Signatur:      ____________________________



Skoleprogram – praktisk del





Skoleprogram LAPL(A)/PPL(A) 
• Kurs formål 

• Forhåndskrav 

• Godskriving av tidligere erfaring 

• Pensum, øvelser (exercises fra FCL) 

• LAPL(A) 

• PPL(A) 

• Treningsprogram 

• Generelt 

• Vær begrensninger 

• Tidsbegrensninger, flygetid og hvile 

• Treningsdokumentasjon, for skolen og eleven, føring av 
loggbøker







Skoleprogram LAPL(A)/PPL(A) 
• Nødtrening 

• Soloflyging 

• Treningsstandard og progresjonskrav 

• Progresjonssjekker 

• Anbefaling til ferdighetsprøve 

• Oppfriskningtrening før ny ferdighetsprøve 

• Krav til flygferdigheter  

• Karakterskala 

• Årsak 

• Flyprogram 

• Leksjoner, med anbefalt innhold/rekkefolge på øvelser



Skoleprogram LAPL(A)/PPL(A) 
• Vedlegg: 

• Referanseliste øvelser 

• Leksjonsrapport skjema 

• Progresjonssjema



Karakterer
• Karakterskala: 

• 0-3 Absolutt ? 

• Årsaker: 

• Manøvrering 

• Kunnskap 

• Prosedyre 

• Situasjonsforståelse 

• Problemløsning/Beslutningstaking





Skoleprogram – teoretisk del
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Hva vil NLF tilby?
• Organisasjonsmanual DTO 

• Skoleprogram LAPL(A) – praktisk del 

• Skoleprogram PPL(A) – praktisk del 

• Skoleprogram PPL(A)/LAPL(A) – teoretisk del 

• Skoleprogram nattflygingsrettighet 

• Skoleprogram akrorettighet 

• Skoleprogram slep av seilfly 

• Skoleprogram SEP(land) 

• Skoleprogram SEP(sea) 

• Skoleprogram TMG



Hva vil NLF tilby?
• Rapporteringssystem med analyse og videreformidling til til 

NF-2007 

• Tentamensløsning, seil, ballong, mikro og motor 

• Eksamensløsning, seil, ballong og mikro (motor?)



NLF utreder pakkeløsninger for…
• Læremateriell (lærebok/bøker) 

• Interaktive læremidler (LMS – learning management systems) 

• Skolestyringssystemer (TMS – training management system)



Treningssystem - struktur
• Arkiv: 

• Instruktører 
• Elever 
• Klubbpiloter 

• Rettigheter 
• Kvalifikasjoner 

• Grunnleggende kurs 
• Oppfriskningskurs/trening 

• Planlegging 
• Gradering 

• Rapporter 



Treningssystem - kurs
• Kurs: 

• Teoridel 
• WBT med bilder/tekst/tale/video 
• Quiz 
• Registrering av tidsforbruk og svar 

• Praktisk del 
• Leksjoner 
• Gradering, karakterer og kommentarer 
• Progresjon 

• Eventuell automatisk oppdatering av kvalifikasjoner og rettigheter 
• Rapporter med oversikt over elevers progresjon og instruktørers 

karaktersetting 
• Elever gå igjennom sine leksjoner og kurs 
• Tilbakemelding fra elever på gjennomførte kurs / «surveys» 



Fatigue ???


