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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekstar som ikkje skal brukast
som utgangspunkt for å løyse oppgåva eller for å drøfte
problemstillinga, viser svært låg måloppnåing i faget.
Når du løyser oppgåva må du beskrive og begrunne dei vala du
tek. I denne oppgåva skal du vise din kompetanse i faget ut frå
kompetansemåla i læreplanen.
Nokre mål er henta frå ny overordna del av læreplanen.

Andre
opplysningar
Eksamen



Analysere kunden sin stil og ønsker.



Konkretisere og begrunne design og produktutvikling i
eige frisørarbeid.



Kommunisere og samarbeide med kundar, kollegaer og
andre i grunnleggande arbeid i frisyredesign



Gjennomføre enkle marknadsundersøkingar og vurdere
behov for ulike frisørtenester



Vurdere eige arbeid i lys av trendar og ved bruk av
digitale verktøy



Forklare samanhengen mellom forbruk av varer og tid og
forklar korleis produktivitet og lønnsemd heng saman

Ingen
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Oppgåve 1
Du har opna di eiga bedrift. Du ønsker fleire kundar i bedriften og må jobbe litt ekstra
for å nå ut til fleire kundar. Det er viktig med god marknadsføring og spesielt
gjennom sosial medium i dagens digitale verden. Beskriv og begrunn følgande
problemstillingar:

1. Korleis vil du bruke sosiale medium som ein plattform for å opparbeide ein
større kundekrets?
2. Beskriv og grunngi kva for omsyn du kan ta for å gjere di bedrift mest mogleg
lønnsam i ein startfase.

3. Korleis vil du gjennomføre ei enkel marknadsundersøking for å undersøke
behovet for frisørtenester i ditt miljø?
4. Beskriv og grunngi korleis samanhengen mellom produktivitet og lønnsemd
heng saman.

5. På kva for måte er kommunikasjon eit viktig verktøy gjennom ein
arbeidsprosess?

6. Bærekraft er ein viktig del av dagens samfunn som du må ta omsyn til. Beskriv
og grunngi korleis di bedrift bør tenke for å ivareta miljøet best mogeleg.
7. Det kjem ein ny kunde til di bedrift. Ho ønsker rettleiing i forhold til ny frisyre.
Korleis vil du ivareta ho og gi ho best mogeleg rettleiing med tanke på god
kundebehandling?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis
på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen

Informasjon om
vurderingen

Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekster som ikke brukes som
utgangspunkt for å løse oppgaven eller for å drøfte
problemstillingen, viser svært lav måloppnåelse i faget.
Når du løser oppgaven må du beskrive og begrunne de
valgene du tar. I denne oppgaven kan du vise din kompetanse i
faget ut fra kompetansemålene i læreplanen.
Noen mål er hentet fra ny overordnet del av læreplanen.

Eksamen



Analyser kundens stil og ønsker.



Konkretisere og begrunne design og produktutvikling i
eget frisørarbeid.



Kommunisere og samarbeide med kunder, kollegaer og
andre i grunnleggende arbeid i frisyredesign



Gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere
behov for ulike frisørtjenester



Vurdere eget arbeid i lys av trender og ved bruk av
digitale verktøy



Forklare sammenhengen mellom forbruk av varer og tid
og forklar hvordan produktivitet og lønnsomhet henger
sammen
Side 4 av 6

Oppgave 1
Du har åpnet din egen bedrift. Du ønsker flere kunder i bedriften og må jobbe litt
ekstra for å nå ut til flere kunder. Det er viktig med god markedsføring og spesielt
gjennom sosial medier i dagens digitale verden. Beskriv og begrunn følgende
problemstillinger:

1. Hvordan vil du bruke sosiale medier som en plattform for å opparbeide en
større kundekrets?
2. Beskriv og begrunn hvilke hensyn du kan ta for å gjøre din bedrift mest mulig
lønnsom i en startfase.

3. Hvordan vil du gjennomføre en enkel markedsundersøkelse for å undersøke
behovet for frisørtjenester i ditt miljø?
4. Beskriv og begrunn hvordan sammenhengen mellom produktivitet og
lønnsomhet henger sammen.

5. På hvilken måte er kommunikasjon et viktig verktøy gjennom en
arbeidsprosess?

6. Bærekraft er en viktig del av dagens samfunn som du må ta hensyn til.
Beskriv og begrunn hvordan din bedrift bør tenke for å ivareta miljøet best
mulig.
7. Det kommer en ny kunde til din bedrift. Hun ønsker veiledning i forhold til ny
frisyre. Hvordan vil du ivareta henne og gi henne best mulig veiledning med
tanke på god kundebehandling?
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