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Kursinnhold
• Innledende teori
• Praktisk gjennomføring
• Refleksjon, oppsummering og evaluering

Velkommen

Refleksjon, oppsummering og evaluering

• Presentasjon av instruktører og deltagere
• Tidsrammer
• Klargjøring av den praktiske gjennomføringen
Tidsforbruk: Ca. 15 min.

Deltagerne utveksler erfaringer fra kjøringen
hvor resultatene av målingene diskuteres. Forbruk av drivstoff og utslipp av miljøfarlige gasser settes i sammenheng med de ulike trafikale
situasjonene deltagerne kom opp i.
Til slutt en oppsummering av de mest sentrale
prinsippene for hvordan man kan oppnå gode
økonomiske og miljømessige gevinster.
Kurset avsluttes med evaluering av kursets innhold og gjennomføring.
Tidsforbruk: Ca. 30 min.

Innledende teori i plenum

• Erfaringer ved bruk av firmaets kjøretøy med
tanke på bruk og vedlikehold.
• Hva er økonomisk kjøring, og hva innebærer
dette?
• Faktorer som påvirker kjørestilen vår.
• Hvordan oppnå et bedre samarbeide i trafikken gjennom en tydeligere kjørestil.
• Forpliktelser og ansvar ved bruk av firmalogo
i trafikken.
• Inndeling i grupper og fordeling av
deltagerne.
Tidsforbruk: Ca. 45 min.
Praktisk gjennomføring

Deltagerne fordeles i grupper, og kjører en på
forhånd fastlagt rute i variert trafikkmiljø.
De får tildelt spesifikke roller/oppgaver under
kjøringen, og veksler på hvilken oppgave/rolle de
har. Drivstofforbruket og tiden for hver runde vil
bli målt.
Tidsbruk: Ca. 45 min.

Telefon: 08 505

NAF Trafikkopplæring tilbyr ulike kurskonsepter
til næringslivet.
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