Trinnvurdering skjema - Trinn 2 og 3 Klasse BE - Logg
Elev Navn

Dato

*Kryss av for selvevaluering X

Tema
God nivå

Bør forbedres

God nivå

Bør forbedres

Til og frakobling av tilhenger
1.
2.
3.

Tilkobling
Frakobling
Sikkerhetskontroll spørsmål

Svinging og kjøring i variert miljø
1.
2.
3.
4.

Vurderer plassbehov ved svinging - "låner" for mye/lite plass/ eller passe
Planlegger kjøring i mot og utforbakke
Vurderer framkommeligheten
Sporvalg

Rygging
1.
2.
3.
4.
5.

God nivå

Bør forbedres

God nivå

Bør forbedres

Bruk av speil
Utnytte siktsoner ved utgangen av svinger
Etterkontrollere etter hindringer og myke trafikanter som blir passert
Kontroll av trafikk like bak som ikke kan sees i speil

Effektiv og sikker kjøretøybehandling
1.
2.
3.

Effektiv bruk av motorkraft og gir
Presis plassering
Utnytte luker uten å bryte vikeplikt

4.

Vurdere fart og avstand til kjørende på større vei og tar høyde
for at vogntoget muligens er lengre og tyngre i gang enn kun bil

5.

Overholder det regelverk som er gitt for kjøring med tilhenger
og fartsavpasser kjøringen iforhold til føre,sikt,vegutforming og lovverk.
Rattgrep - holder med to hender

6.

Bør forbedres

Rygging rett bakover
Rygging rundt hjørne
Rygging intill port / leverings rampe
Føreransvaret
Bruk av hjelpemann

Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
1.
2.
3.
4.

God nivå

Snuing og bruk av hjelpemann
1.
2.
3.

God nivå

Bør forbedres

God nivå

Bør forbedres

Ikke virke truende på andre trafikanter
Ikke unødig hindre eller forstyrre annen trafikk
Planlegge kjøringen framover og unngå unødig stans
Utnytte kinetisk energi

Måten du kjører på
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bør forbedres

Vurdere snuplass
Tilkjøring for rygging ( vinkel, stille opp, knekke på plass)
Kommunikasjon med hjelpemann (gir klare beskjeder/oppgaver til hjelpemann)

Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
1.
2.
3.
4.

God nivå

- er trafikksikker
- gir god samhandning
- fører til god trafikkavikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldene lovgivning og regelverk
- selvstendig

Er det noe du ønsker veiledning i?
Hva?

Hvorfor?

Elev logg
Oppsummering Trinn 2 / 3
Hva fungerte godt?

Hva kan forbedres?

Elev logg
Oppsummering trinn 4 - sikkerhetskurs vei
1.

Hva er årsaker til ulykker med tilhenger?

2.

Har du opplevd noen risikosituasjoner med kjøring med tilhenger?

3.

Hvordan kan du kjøre mest mulig effektivt og økonomisk?

4.

Hva husker du best fra BE / BE96 opplæringen?

Elev logg
Oppsummering Trinn 4
Hva fungerte godt?

Hva kan elev jobbe med videre for nå de mål som er i læreplan?

Mål:
*God samhandling
*Trafikksikkert
*Trafikkavvilking
*Økonomisk og miljøvennlig
*Kjører innenfor regelverk
*Tar hensyn til helse, miljø og andre
*Selvstendig

