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 Innloggingen i systemet er brukernavn og passord som i NIF/min idrett

 https://mi.nif.no

 Her gjelder det å huske sitt brukernavn og passord

 Noen utfordringer ifm pålogging i Windows, men i Chrome fungerte det hver 
gang

 Den elektroniske utgaven vi har nå mangler etter mitt syn:

 Veiledningen (finnes ikke i utskrifts versjonen)
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/informasjon_om_nye_leksjoner_for_mikroflygere.pdf

 Oversikt over karakterer oppnådd på teoriprøvene (slik vi har i eldre utgave av 
progresjonskort) Dette finnes heller ikke i utskrifts versjonen

 Etter mitt syn bør også dette legges inn i den elektroniske delen:
 Sjekkliste for oppflyging til flygebevis

 Sjekkliste for passasjerutsjekk flygebevis

https://mi.nif.no/
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/informasjon_om_nye_leksjoner_for_mikroflygere.pdf
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/praktisk_prove_-_flygebevis_rorkontroll_0.2.pdf
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/praktisk_prove_-_passasjerutsjekk_rorkontroll_0.2.pdf


 Teorileksjon 1 – Introduksjon og grunnleggende manøvrer 2:30

 Teorileksjon 2 – Landinger og nødprosedyrer 2:00

 Dette er en omfattende del av skoleprogrammet Kan dette deles opp over 
flere ganger eller må det tas som en leksjon ?

 Eleven vil ut å fly, teori i skoleprogrammet er nytt for oss alle

 Behov for plansjer /støtte til gjennomføring

Teorileksjonene



Hovedbilde i TMS - elevprogresjon



Egendefinert leksjoner



Gode oversikter



Kursrapport



Forsiden, forbedringspotensialer

Automatisk
dagens dato Automatisk  

LN-

Annen farge enn 
sort på streken som 
viser krav til øvelsen



Oppsummert

• Et oversiktlig og intuitivt oppsett

• Mulighet for å lage egne leksjoner er meget positivt

• Kursrapporter og gode oversikter over gjennomført, gjenstående, ikke flydd 
mm

• Noen utfordringer ifm pålogging i Windows, men i Chrome fungerte det hver 
gang

• Flymodus - sikkerhetsaspektet ved å eventuelt bruke TMS når man flyr med 
elev (det inviterer til mulighet)

• Standardisering av øvelser og teoripakker

• Sjekklister for oppflyging

• Sjekklister for passasjerutsjekk

• Oversikt over karakterer oppnådd på teoriprøvene



─ Slutt ─


