
 

 
 
Velkommen tilbake!! 
 
Det er med stor glede vi nå kan ønske alle lærere og elever hjertelig velkommen tilbake til 
NAF Øvingsbaner etter lang tids nedstenging. 
 
Vi vil med dette korte notatet informere litt om hvordan vi nå rigger for oppstart: 

Ø Alle baner vil åpne for kjøring fra mandag 11. mai 
Ø LapBook skal være klar til å ta imot bookinger fra fredag 8. mai kl 12:00 
Ø Vi har etablert et sett med rutiner og smittereduserende tiltak for best mulig å legge 

til rette for en trygg gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane. Tiltakene er 
basert på gjeldende anbefalinger fra myndighetene. 

  
Smitteverntiltak ved NAF Øvingsbaner:   

• Vi vil avstå fra å håndhilse, men alle vil selvsagt bli møtt med et smil og et nikk "#$% 
• Råd om smittevern vil være slått opp og godt synlig på alle baner. 
• Rengjøringsfrekvensen på banene er økt med spesielt fokus på utsatte berøringsflater. 
• Det oppfordres til å minne om viktigheten av god og jevnlig håndhygiene, og vi skal sørge 

for lett tilgang til lunkent vann og såpe. Dersom/når mulig å få tak i så vil vi også sørge for 
at Antibac er tilgjengelig og strategisk plassert i undervisningsbygget.  

• Vi lar alle innvendige dører stå åpne for å slippe hyppig menneskelig kontakt på 
dørhåndtak. 

• Klasserommene blir tilpasset slik at de tilfredsstiller råd om minimum avstand (1 meter 
innendørs).  

o Krav om at alle lærere skal med inn til innledende teori og oppsummering kan 
fravikes for å begrense antall personer i rommet samtidig. 

• Gjennomføring i sikkerhetshallen må tilpasses råd om minimum avstand innendørs (1 
meter innendørs). 

o Kun en elev i kollisjonssimulator («Bråstopp») av gangen  
o Øvelser med lastestativ og barnesete gjennomføres ved at bare en elev øver av 

gangen.  
• Puljeoppsettene blir tilpasset for evt. redusert kapasitet i klasserom og sikkerhetshall – 

behov for ekstra økter vil kontinuerlig bli vurdert og satt opp ved behov. 
• Kaffemaskiner og kaffetraktere vil ikke være i bruk.  
• Alle aviser, magasiner, brosjyrer osv. vil bli fjernet fra oppholdsrom. 
• Penner vil fortsatt være tilgjengelig. De som blir liggende igjen vil bli rengjort eller kastet. 
• Det oppfordres til at lærer og elev har en samtale om smittereduserende adferd før 

oppmøte på banen. 
• Dersom elevene (eller trafikklærer) har symptomer på forkjølelse/influensa, eller har 

vært i nærkontakt med koronasmittede de siste 14 dagene, må sikkerhetskurs på 
øvingsbane utsettes. 

 
Vennlig hilsen 
 
Jonn Eilert Rovelstad 
Leder NAF Øvingsbaner 


