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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå 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 utskrifter eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Svaret blir vurdert i forhold til kompetansemåla i læreplanen for
faget. Du finn læreplanen på www.udir.no.
Det blir lagt vekt på i kva grad du viser ein heilskapleg kunnskap,
der du vurderer og konkluderer ut frå ein fagleg samanheng og
forståing av omgrep.

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:





Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete undervegs.

Lykke til!
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Oppgåve 1
Som gartnar er ein med på produksjon av gartnarprodukt som planter til hagar og
grøntanlegg, inneplanter og snittblomster, etande planter som frukt, bær, grønsaker
og urter og i tillegg foredling av desse produkta.
Ein gartnar utfører også gartnartenester som hageplanlegging, planting og skjøtsel i
hagar og parkar.
Det som er felles, er at alle desse varene og tenestene må omsettast i ein marknad.
Beskriv og vurder samvirke og andre vanlege selskaps- og samarbeidsformer knytte
til omsetning og foredling av gartnarprodukt.

Oppgåve 2
Mange gartnarprodukt er ferskvare og bør omsettast raskt. Andre produkt kan lagrast
i fleire månader og likevel behalde den gode kvaliteten.
a) Gjer greie for prosessar som går føre seg i planter og planteprodukt etter
hausting. Ta med konkrete eksempel.
b) Forklar korleis ulike lagringsmetodar kan redusere negative prosessar i planter og
planteprodukt etter hausting.

Oppgåve 3
Emballasjen på gartnarprodukt gjer det enklare å lagre og transportere dei, bevarer
kvaliteten og aukar forhåpentlegvis salet.
Gi eksempel på ulik emballasje på gartnarprodukt, og forklar korleis emballasjen kan
brukast som ledd i marknadsføringa.

Oppgåve 4
Omsetning av varer blir styrt av nasjonale og internasjonale lover og reglar.
a) Gjer greie for ulike rammevilkår for gartnarnæringa i Noreg.
b) Gi eksempel på gjeldande regelverk for omsetning av planteprodukt både
nasjonalt og internasjonalt.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler 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 utskrifter eller sitater fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Svaret blir vurdert i forhold til kompetansemålene i læreplanen
for faget. Du finner læreplanen på www.udir.no.
Det blir lagt vekt på i hvilken grad du viser en helhetlig kunnskap,
der du vurderer og konkluderer ut fra en faglig sammenheng og
forståelse av begreper.

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:





Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
Husk å føre opp kildene i svaret ditt dersom du bruker kilder.
Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!
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Oppgave 1
Som gartner er man med på produksjon av gartnerprodukter som planter til hager og
grøntanlegg, inneplanter og snittblomster, spiselige planter som frukt, bær,
grønnsaker og urter og i tillegg foredling av disse produktene.
En gartner utfører også gartnertjenester som hageplanlegging, planting og skjøtsel i
hager og parker.
Det som er felles, er at alle disse varene og tjenestene må omsettes i et marked.
Beskriv og vurder samvirke og andre vanlige selskaps- og samarbeidsformer knyttet
til omsetning og foredling av gartnerprodukter.

Oppgave 2
Mange gartnerprodukter er ferskvare og bør omsettes raskt. Andre produkter kan
lagres i flere måneder og likevel beholde den gode kvaliteten.
a) Gjør rede for prosesser som foregår i planter og planteprodukter etter høsting. Ta
med konkrete eksempler.
b) Forklar hvordan ulike lagringsmetoder kan redusere negative prosesser i planter
og planteprodukter etter høsting.

Oppgave 3
Emballasjen på gartnerprodukter gjør det enklere å lagre og transportere dem,
bevarer kvaliteten og øker forhåpentligvis salget.
Gi eksempler på ulik emballasje på gartnerprodukter, og forklar hvordan emballasjen
kan brukes som ledd i markedsføringen.

Oppgave 4
Omsetning av varer styres av nasjonale og internasjonale lover og regler.
a) Gjør rede for ulike rammebetingelser for gartnernæringen i Norge.
b) Gi eksempler på gjeldende regelverk for omsetning av planteprodukter både
nasjonalt og internasjonalt.
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www.vigoiks.no/eksamen

