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Kjøreplan
Legg en plan

Verktøyet passer for eksempel godt når teamet skal planlegge en prosjekt- 
oppstart, en idéutviklingsprosess eller en evaluering av et prosjekt. Kjøre- 
plan kan også benyttes som et planleggingsverktøy for teamets prosjekt- 
leder eller når dere skal fasilitere en prosess med personer utenfor teamet.

Formål
Planlegge en arbeidsdag eller en prosess fra start til slutt. I stedet for å ta dagen 
på sparket, bruker dere heller litt tid dagen før eller på starten av dagen til å 
designe prosessen dere skal gjennom. Basert på teamets målsettinger bestem-
mer dere hvilke aktiviteter dere skal gjennomføre, disponerer tilgjengelig tid 
og ressurser, og fordeler ansvar. Verktøyet sørger for at alle får en helhetlig 
oversikt over arbeidsdagen eller prosessen dere skal gjennomføre, og hjelper 
til med å effektivisere og strukturere prosessen eller dagen. 

Gjennomføring
1. Begynn med å skrive ned hva som er målet med dagen eller prosessen  
 dere skal gjennomføre på et hvitt ark eller en tavle. 

2. Bli enige om hvor mye tid dere har til rådighet. Skriv ned når dere skal  
 starte og avslutte dagen eller prosessen.

3. Når dere har blitt enige om det overordnede målet og tidsrammen, bruker  
 hver enkelt ca. ti minutter på å lage et skisseforslag til aktiviteter/øvelser/ 
 verktøy dere kan benytte på at A3-ark. Skriv også ned rekkefølgen på  
 aktivitetene/øvelsene.    

4. Alle presenterer sin skisse for resten av teamet. 

5. Heng opp alle skissene på tavlen eller en tilgjengelig vegg.

6. Diskuter fordeler og ulemper med de ulike forslagene, før dere blir enige  
 om en felles kjøreplan. 

7. Avslutt med å fylle ut den endelige kjøreplanen. Husk å fylle ut alle  
 kolonnene og å sette av tid til pauser. 

Tips!
Bruk noen minutter i etterkant 
på å evaluere kjøreplanen og 
aktivitetene dere har gjennomført. 
Evalueringen kan gjerne gjøres 
som en avslutning på dagen. 
Spørsmål dere kan benytte er: 
Nådde dere målet dere satte dere 
i starten? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvilke aktiviteter/øvelser fikk 
dere mest og minst utbytte av? 
Begrunn. Hvilke råd kan dere gi 
dere selv til neste gang dere skal 
designe en lignende prosess? 

3–8 personer

15–45 minutter

Verktøymal, ark, tusjer,
tape, tavle

Kopiere opp verktøymalen

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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