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1. Prosjektgruppens medlemmer. 

Prosjektgruppen består av Jan Erik Rismyhr, Mekatronikk studie, 4NME og Erik Løvmo, Elkraft 

studie, 4NEL. 

2. Varighet 

Avtalens varighet gjelder for prosjektets varighet, november 2014 til juni 2015. 

 

3. Forpliktende og solidarisk ansvar. 

Gruppemedlemmene har frivillig valgt å danne gruppen og har ved dette forpliktet seg 

solidarisk til å jobbe for prosjektets målsetning.  

4. Medlemmenes deltagelse. 

Gruppen består av to deltagere og disse skal utføre tilnærmet likeverdig mengde arbeid og 

likeverdig tidsbruk hvis ikke annet avtales underveis. 

5. Kvalitetsforventninger. 

Gruppemedlemmene er enige om å jobbe for en måloppnåelse og forståelse i emnet i øvre 

karaktersikt (A/B). 

6. Sykdom. 

Ved sykdom hos gruppemedlemmene plikter denne å gi beskjed til det andre 

gruppemedlemmet hvis planlagt arbeid ikke kan utføres som forutsatt. Særlig gjelder dette 

nær ved prosjektmilepæler og innleveringer. Gitt at prosjektgruppen kun har to medlemmer 

vil arbeidsmengden overføres til det andre medlemmet. Hvis arbeidet som må overtas er av 

slik art at punkt 4 er vanskelig å oppfylle, aksepteres lavere kvalitet for å sikre innlevering i 

rett tid. Alternativt kan Fagskolen Tinius Olsen kontaktes med forespørsel om fristutsettelse.  

7. Samarbeid. 

Gruppemedlemmene er inneforstått med at et godt resultat for sluttproduktet er avhengig 

av et godt samarbeid underveis og gjennom hele prosjektet. Medlemmene forplikter seg til 

på beste måte å legge til rette for et godt samarbeidsklima i gruppen. 

8. Brudd på avtalen / mekling. 

Ved brudd på denne avtale eller ved at samarbeid innad i gruppen ikke lenger er mulig vil 

gruppen søke råd og evt. mekling hos Fagskolen Tinius Olsens, Ole Fredrik Stevning. 

Gruppemedlemmene anerkjenner Ole Fredrik Stevning avgjørelse. 
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9. Bortfall av prosjektmedlem (avsluttet studie). 

Ved tilfelle av at et av prosjektmedlemmene slutter sine studier ved Fagskolen Tinius Olsen i 

løpet av prosjektet og således fratrer sine forpliktelser gitt i denne avtalen skal dette drøftes 

med Ole Fredrik Stevning i møte med begge gruppemedlemmene med sikte å finne en 

løsning for å videreføre arbeidet i muligens en noe redusert form for gjenværende 

gruppemedlem. 

10. Signatur. 

Begge gruppemedlemmer er kjent med avtalens innhold og det solidariske ansvaret dette 

medfører. 

Sandefjord. 28.10.2014 

 

 

 

Jan Erik Rismyhr      Erik Løvmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


