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Procedurer for opbygning af DUO’s årsrapport
Emne:
1.
a)

b)

c)

d)

e)

2.

a)

Tilstrækkelige og forhåndeværende resourcer.
Økonomi på
uddannelsesområdet i
DULFU

Medarbejdere til rådighed
for DUO'en og nøgleposter

Briefinglokale på DUO'ens
uddannelsescenter (EKNF)

Hvilefaciliteter - DUO'ens
uddannelsescenter (EKNF).

Kontorfaciliteter - DUO'ens
hovedkontor Åbybro

Udøvelse af træning i
henhold til DUO og
DUO’ens safety policy
Ramme for kontrolbesøg i
klubberne.

Beskrivelse af indsats:

Den nødvendige økonomi
afsættes i DULFU's budget i året
forud for budgetåret. Forud for
budgetlægningen aftaler AL/UC
aktiviteterne i det kommende år
med bestyrelsen.
DULFU's bestyrelse drøfter
ressource-behovet for det
kommende år ved
budgetlægningen. Ved vakance
eller behov for udskiftning tager
AL initiativ til afklaring med
bestyrelsen.
Briefingrummet er en del af
uddannelses-centret og dermed
en del af AL/UC’s
ansvarsområde. Hvis AL/UC
observerer forhold, som gør at
faciliteterne ikke lever op til
DUO-kravene, forelægges sagen
for bestyrelsen.
Hvis der er behov for
hvilefaciliteter, råder
uddannelsescentret over mere
end 12 overnatningspladser. Ved
kurser m.v., der kunne kræve
hvilefaciliteter, afstemmer UC
behovet med HFK.
Løbende vurdering om evt.
ændrede behov til
kontorfaciliteterne. Vurderes af
bestyrelsen én gang om året

Forud for det kommende driftsår
fastsættes rammen for de
kommende klubbesøg. Særligt
implementering af
sikkerhedstiltag, som er gjort i
årets løb, skal have fokus på
disse besøg, ligesom
implementering af nye regler,
der har et sikkerhedsmæssigt
aspekt, skal tjekkes. UC drøfter
særlige behov med den
ansvarlige i unionens Safety
Management System.
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b)
c)

d)

e)

3.

a)

b)

4.

a)

b)

c)

Antal kontrolbesøg i
klubberne.
Kontrol af
certifikatudstedelser

Sikring af DUO-krav i
elevlogs.

Sikring af DUO-krav

Periodisk check af
afsluttede kurser afholdt af
DUO:
Indhentning af
uddannelses-beviser for
grunduddannelse
Gennemgang af
skolingsskema for typeomskoling og
slæbepilotuddannelse
Gennemgang af
uddannelses-programmers
nøjagtighed og validitet.
Ændringer fra TS vedr. OPS
og certifikat rundsendes til
DULFUs uddannelsesudvalg.

Gennemgang af
uddannelses-programmer.

Ændringer i
uddannelsesprogrammer
sendes af UC til
uddannelsesudvalget

Nov
Alle certifikatansøgninger skal
sendes via sekretariatet sammen
med afsluttet elevlog og
efterkontrolleres af UC.
Alle elevlogs kontrolleres ved
besøg i udvalgte klubber, og der
tages stik-prøvevis kontrol af
indsendte uddannelsesbeviser /
registreringer
Indrapporteringer til SMS'en
opgøres sidst på året, og evt.
trends registreres, så de kan
indgå i programmet for kontrolbesøgene i klubberne.
Registreringerne sammenholdes
med indrapporteringer direkte til
DULFUs havarigruppe..

Alle uddannelsesbeviser skal
sendes via sekretariatet sammen
med afsluttet elevlog og andre
dokumenter.
Alle oplysninger om nye
rettigheder skal sendes via
sekretariatet sammen med kopi
af typekort m.m.

Alle ændringer rundsendes til
DULFUs uddannelsesudvalg. UC
holder sig opdateret på, om der
skulle være ændringer i
BL’er/AIC-A/AIC-B etc.
Uddannelsesprogrammer
gennemgås af UC og
uddannelsesudvalget.
Uddannelsesprogrammerne
tilrettes med ændringer, der
måtte være kommet fra TS og
med praktisk erfaring i brugen af
delelementer i programmet.
Hvis der findes behov for
ændring i
uddannelsesprogrammerne, som
måtte være foranlediget af andre
forhold end ændringer fra TS,
sender UC forslag til ændring til
udtalelse i Uddannelsesudvalget.

33%

X

100
%

X

20%

X

X

X

X

Løb

100
%

X

Løb

100
%

X

Den
1. i
hver
måned

Løb

Løb

309
2
01-04-2021

X

X

X

X

Godkendt af: DK-CAA

Gruppe
Side
Dato
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5.
a)

b)

6.
a)

7.

a)

Godkendelse af ændringer i
uddannelsesprogrammer
Uddannelsesfly:
Dokumenter og forsikring.
Tilsyn med registrerede
uddannelsesflys
dokumenter og
forsikringsforhold.

Stikprøver via elev-log på, at
uddannelsen er sket i fly,
der er registreret under
DUO'en som uddannelsesfly

Flyvepladser, Lufthavne og
der-tilhørende faciliteter.
Overensstemmelse med
ope-rative bestemmelser
for den pågældende
flyveplads eller lufthavn.

Evaluering af Findings og
deres opfølgning.
Korrigerende aktion efter
Findings er blevet op-daget.
Forhold fundet under
gennemgang af
uddannelsesdokumentation

UC indsender ændringsforslag til
godkendelse i TS.

Løb

Forud for det kommende driftsår
udpeges 1/3-del af
uddannelsesflyvepladserne som
besøgsemner, således at
pladserne i gennemsnit besøges
hvert 3. år eller oftere, hvis der
viser sig behov for det. UC tager
selv min. 4 af disse besøg,
medens resten fortages af
unionens kontrollanter med
rapportering til UC.
UC foretager stikprøver på
grundlag af elev-log på, at
uddannelsen udelukkende er
sket på fly, der er tilkyttet
DUO'en

Forud for det kommende driftsår
udpeges 1/3-del af
uddannelsesflyvepladserne som
besøgsemner, således at
pladserne i gennemsnit besøges
hvert 3. år eller oftere, hvis der
viser sig behov for det. UC tager
selv min. 4 af disse besøg,
medens resten fortages af
DULFUs kontrollanter med
rapportering til UC. Kontrol af
operative bestemmelser,
herunder DULFUs godkendelse
af pladsen, indgår i dette
kontrolbesøg

UC forelægger situationen for
Uddannelsesudvalget, hvis der
kan være fortolkningsspørgsmål.
Supplerende information
indhentes evt. hos TS. Når UC og
Uddannelsesudvalget har
afklaret spørgsmålet, meddeles
afgørelsen til
uddannelsesflyvepladsen med
anmodning om ændring af
procedure, hvis dette er
påkrævet
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b)

c)

8.

a)

b)

9.

a)

Forhold fundet ved
kontrollants gennemførelse
af EKS-7 mv.

Forhold fundet under
kontrollanters besøg på
flyvepladsen

Gennemgang af Safety
Policy og dens mål og
metode.
Rapport fra
”Sikkerhedsudvalget" om
rapporteringer på
oplevelser, som har et
sikkerhedsmæssigt indhold
UC’s tiltag efter
indrapporteringer til
SMS'en

Vurdering af effekten af de
implementerede og
mitigerende
foranstaltninger som
beskrevet i DUO Safety
Policy.
Kommunikation med den
klub, som har været
anledning til situationen,
som har krævet en
forebyggelse

UC forelægger situationen for
Uddannelsesudvalget, hvis der
kan være fortolkningsspørgsmål.
Supplerende information
indhentes evt. hos kontrollant og
TS. Når UC og
Uddannelsesudvalget har
afklaret spørgsmålet, meddeles
afgørelsen til
uddannelsesflyvepladsen med
anmodning om ændring af
procedure, hvis dette er
påkrævet
UC forelægger situationen for
Uddannelsesudvalget og SMS'en,
hvis der kan være
fortolkningsspørgsmål.
Supplerende information
indhentes evt. hos kontrollant og
TS. Når UC og
Uddannelsesudvalget har
afklaret spørgsmålet, meddeles
afgørelsen til
uddannelsesflyvepladsen med
anmodning om ændring af
procedure, hvis dette er
påkrævet

Løb

X

Løb

X

Sikkerhedsudvalget rapporterer
forhold fra SMS'en som har
relation til uddannelsen.
Rapporten sendes hver 3 .måned

4
gange
årligt

Forhold som kræver en ændret
procedure behandles i
Uddannelsesudvalget og
meddeles den pågældende
uddannelsesflyveplads.

Løb

X

Når en situation har medført en
instruktion til en
uddannelsesflyveplads om
ændret procedure, følger UC op
på ændringen 30 dage efter
instruktionen, og det
pågældende punkt vil indgå i det
kontrolbesøg, som efterfølgende
foretages.
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X
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