Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Vad händer på NFTC?
Nordiskt FlygTeknikCentrum är ett kommunägt bolag som är placerat vid Luleå Airport i snart 15 år.
Bolaget bedriver utbildning av flygmekaniker, flygtekniker samt uppdragsutbildning till flygbranschen
och övertog den verksamhet som tidigare genomfördes av Luleå gymnasieskola i form av
gymnasieutbildning och påbyggnadsutbildning.
Redan i början av 90-talet utbildades de första mekanikerna och teknikerna.
Förändringar i regelsystemet och möjligheter av att bedriva externa uppdragsutbildningar inom
flygteknikerområdet innebar att verksamheten övergick till bolagsform.
Luleå kommun har hela tiden varit huvudman för gymnasieutbildning till flygmekaniker medan
bolaget har YH-myndighetens uppdrag att genomföra eftergymnasiala flygteknikerutbildningar med
inriktning mot helikopter.
Totalt utbildas i dag ca 100 mekaniker och tekniker.
Från 2011 är den gymnasiala flygmekanikerutbildningen en 3-årig riksrekryterande särskild
flygteknikutbildning där Luleå kommun är huvudman.
Skolinspektionen gjorde i sin tillsyn 2014 en anmärkning på att anställningsförhållandena var otydliga
för rektor och undervisande personal i gymnasieutbildningen, där det inte framgick med tydlighet att
de hade sin anställning av Luleå kommun.
En verksamhetsförändring pågår för närvarande där undervisande personal i gymnasieutbildningen
och rektor i framtiden får sina tjänster direkt kopplade till Luleå Gymnasieskola. Förändringen
planeras att gälla från ht-16.
Förändringen innebär fördelar för den undervisande personalen som kommer att tydligare kunna ta
del av gemensamma fortbildningar, delta i arbetslag m.m. Fortbildningskraven enligt de europeiska
regelverken kommer fortsättningsvis att vara kvar för Yrkeslärarna.
För de studerande i gymnasieutbildningen kommer verksamheten att fungera precis som tidigare
med utbildningen förlagd vid Luleå Airport, fortsatt möjlighet till examinering enligt europeiska EASA
DEL66 regelverken, och tillgång till flygplan samt helikoptrar och allt övrigt material i det praktiska
arbetet.
Yrkeshögskoleutbildningen till flygtekniker enligt de europeiska EASA DEL66 regelverken påverkas
inte av denna verksamhetsförändring utan är kvar som tidigare i bolaget.
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