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HHO2003 Hest og hestehald / Hest og hestehold

Programområde: Heste- og hovslagerfag vg2

LK06

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

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene, må du beskrive og grunngi vala dine.
Du viser kompetanse i faget ved å








presentere og bruke fagstoff
grunngi synspunkta dine og forslaga til løysingar på
oppgåvene
trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillinga i oppgåvene
gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
vise at du meistrar relevante grunnleggande ferdigheiter
bruke eksempel der det er relevant
bruke fagterminologi og hjelpemiddel på ein formålstenleg
og påliteleg måte

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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Situasjonsbeskriving
Stall Hov har kjøpt ein ny hest til stallen. Det er ein 17 år gammal varmblodshest som
heiter Klink. Klink skal fungere som nybegynnarhest i rideskolen.

Oppgåve 1
Klink går med sko heile året og treng jamleg hovpleie. Lag ein plan for oppfølging av
hovane til hesten.

Oppgåve 2
Etter eit par månader med bruk viser Klink ubehag under riding – dette gjer han ved
å bukke og refusere på hinder. I tillegg har han blitt ein del tynnare, og han er
vanskeleg å halde i godt hald.
Forklar korleis du vil gå fram for å sjekke kva som plagar hesten. Kva kan moglege
årsaker vere, og kva tiltak kan du sette i verk? Grunngi vala dine.

Oppgåve 3
Du har fått i oppgåve å utarbeide rutinar for nye hestar som flyttar inn på stallen. Kva
er viktig å ha med i ein slik rutine, og kvifor?

Oppgåve 4
Unghestane på stallen skal klargjerast for sitt første besøk av ein hovslagar. Her er
det viktig at hestane er godt førebudde.
Korleis vil du klargjere hestane for dette?
Forklar korleis du vil jobbe med hestane, og kva du vil trene på, slik at unghestane
får ei trygg og god oppleving med hovslagaren.
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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

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene, må du beskrive og begrunne valgene
dine. Du viser kompetanse i faget ved å








presentere og bruke fagstoff
begrunne synspunktene dine og forslagene til løsninger
på oppgavene
trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for problemstillingen i oppgavene
gjøre rede for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine
vise at du mestrer relevante grunnleggende ferdigheter
bruke eksempel der det er relevant
bruke fagterminologi og hjelpemidler på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

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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Situasjonsbeskrivelse
Stall Hov har kjøpt en ny hest til stallen. Det er en 17 år gammel varmblodshest som
heter Klink. Klink skal fungere som nybegynnerhest i rideskolen.

Oppgave 1
Klink går med sko hele året og trenger jevnlig hovpleie. Lag en plan for oppfølging av
hestens hover.

Oppgave 2
Etter et par måneders bruk viser Klink ubehag under ridning – dette gjør han ved å
bukke og refusere på hinder. I tillegg har han blitt en del tynnere, og han er vanskelig
å holde i godt hold.
Forklar hvordan du vil gå fram for å sjekke hva som plager hesten. Hva kan mulige
årsaker være, og hvilke tiltak kan du iverksette? Begrunn valgene dine.

Oppgave 3
Du har fått i oppgave å utarbeide rutiner for nye hester som flytter inn på stallen. Hva
er viktig å ha med i en slik rutine, og hvorfor?

Oppgave 4
Unghestene på stallen skal klargjøres for sitt første besøk av en hovslager. Her er
det viktig at hestene er godt forberedt.
Hvordan vil du klargjøre hestene for dette?
Forklar hvordan du vil jobbe med hestene, og hva du vil trene på, slik at unghestene
får en trygg og god opplevelse med hovslageren.
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