
 
Eksempel på rapportskriving på TIP 

 etter bedriftsbesøk 
 

Fra: (forfatter, elevens navn) 

Til: (navnet på læreren) 

Dato: 14.09.18 

Sak: Bedriftsbesøk 

       

Toyota Nordfjord 

 

Innledning  

Onsdag 12.09.2018 var vi på bedriftsbesøk til Toyota i Stryn. Grunnen til at vi besøkte Toyota 

er fordi at vi skal få litt mer informasjon om hva de driver med, og se om dette kan være en 

aktuell plass for oss når vi skal utplasseres eller ta fagbrev. Andreas Solvik, som er bilselger 

hos Toyota, tok oss med på omvisning rundt i bedriften og fortalte litt om den.  

 

Fakta om bedriften 

Toyota Nordfjord består av to avdelinger, en i Stryn og en i Måløy. De har serviceverksted, 

delelager og salg av biler både i Stryn og i Måløy, men i Måløy har de også skade- og 

lakkeringsverksted. Hovedkontoret til Toyota i Stryn er i Måløy.  

 

Det er 20 personer som er ansatte i bedriften i Stryn. På verkstedet er det plass til 4 biler i 

gangen med løftebukker i hvert løp. Delelageret er ikke så veldig stort, men de brukar ikke og 

ha mange deler inne på lager fordi det er dyrt å ha deler liggende i lang tid. De bestiller deler 

som de trenger der og da. 

 

        



 

 

 

Toyota har som regel en lærling i opplæring om gangen. Toyota har et budsjett på 280 nye og 

brukte biler pr. år. Målet er å lage en bil som har null utslipp. Toyota utvikler stadig nye, 

miljøvennlige biler som for eksempel den nye Toyota iQ som er under tre meter lang.  

 

Til slutt tok Andreas Solvik (bilselger) oss med på biltur i den nye utgaven av Toyota Prius. 

Dette er en hybridbil som både har elektrisk motor og bensinmotor. Bilen er veldig 

miljøvennlig og er utstyrt med masse elektroniske funksjoner. Man kan programmere bilen 

inn på en plass man vil parkere, og bilen parkerte uten at noen trengte å være borti noe..  

 

 

Toyota primus med både bensinmotor og el. Motor. 

 

 

 

Avslutning/konklusjon. 

Skriv hva du synes om bedriften. Ville det for eksempel være en aktuell arbeidsplass for deg i fremtiden – 

hvorfor/hvorfor ikke? 

    

 


