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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.

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene, må du beskrive og grunngi vala du tar.
Det er svært viktig å disponere eksamenstida godt, slik at du kan
svare grundig på alle oppgåvene. Du viser elles kompetansen
din i faget ut i frå kompetansemåla i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine
og forslaga dine til løysing på oppgåva.
 Ta med ulike synspunkt og løysingar som er relevante for
problemstillingane i oppgåva.
 Gjere reie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine.
 Beherske relevante grunnleggande ferdigheiter. Bruke
eksempel der dette er relevant.
 Bruke fagterminologi og hjelpemiddel på ein hensiktsmessig 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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I denne eksamensoppgåva skal du ta utgangspunkt i fagområdet ditt. Du skal sjølv
velje ein produksjon eller fangstmetode som du skal skrive om, og så held du deg til
denne i resten av oppgåva.

Oppgåve 1

Arbeidsplan i dårleg vêr

a. Forklar korleis planlegginga av arbeidsdagen må gjennomførast når ein må ta
omsyn til dårleg vêr.
b. Forklar kva som skjer på kvart trinn i produksjonslinja på din arbeidsplass.
Forklar både korleis utstyret fungerer og korleis arbeidet gjennomførast.

Oppgåve 2

Berekraftig utvikling

Forklar korleis berekraftig utvikling bør påverke arbeidet ditt. Det handlar både om
miljø, reiskap og utstyr og forvaltning av ressursane.

Oppgåve 3

Kvalitet på produkta

a. Å lage eit produkt som tilfredsstiller krava i marknaden krev kunnskap om
både reglar og standardar. Forklar kva som krevjast for at kundane skal bli
fornøgd med produktet ditt.
b. Varen med best kvalitet gir best pris. Bruk kunnskapen din om heile bransjen
du jobbar i og forklar med nokre eksempel korleis produkta blir sortert i ulike
pris og kvalitetsklasser.

Oppgåve 4

Dyrevelferd

I marknaden er kravet til dyrevelferd stadig aukande. Driftsmetode er difor viktig for at
fisk eller dyr blir tatt vare på med respekt for etiske retningslinjer og kunnskap om
dyrevelferd. Forklar kva dette betyr for ditt arbeid.

Oppgåve 5

Samarbeid

Forklar korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å få eit betre næringsliv.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt.

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.

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene, må du beskrive og begrunne valgene
du tar. Det er svært viktig å disponere eksamenstiden godt, slik
at du kan svare grundig på alle oppgavene. Du viser ellers
kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen
ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunktene
dine og forslagene dine til løsning på oppgaven.
 Ta med ulike synspunkt og løsninger som er relevante for
problemstillingene i oppgaven.
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine.
 Beherske relevante grunnleggende ferdigheter. Bruke
eksempler der dette er relevant.
 Bruke fagterminologi og hjelpemidler på en
hensiktsmessig og pålitelig 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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I denne eksamensoppgaven skal du ta utgangspunkt i ditt fagområde. Du skal selv
velge en produksjon eller fangstmetode som du skal skrive om, og så holder du deg
til denne i resten av oppgaven.

Oppgave 1

Arbeidsplan i dårlig vær

a. Forklar hvordan planleggingen av arbeidsdagen må gjennomføres når en må
ta hensyn til dårlig vær.
b. Forklar hva som skjer på hvert trinn i produksjonslinja på din arbeidsplass.
Forklar både hvordan utstyret fungerer og hvordan arbeidet gjennomføres.

Oppgave 2

Bærekraftig utvikling

Forklar hvordan bærekraftig utvikling bør påvirke ditt arbeid. Det handler både om
miljø, redskap og utstyr og forvaltning av ressursene.

Oppgave 3

Kvalitet på produktene

a. Å lage ett produkt som tilfredsstiller kravene i markedet krever kunnskap om
både regler og standarder. Forklar hva som kreves for at kundene skal bli
fornøyd med ditt produkt.
b. Varen med best kvalitet gir best pris. Bruk kunnskapen din om hele bransjen
du jobber i og forklar med noen eksempler hvordan produktene sorteres i ulike
pris og kvalitetsklasser.

Oppgave 4

Dyrevelferd

I markedet er kravet til dyrevelferd stadig økende. Driftsmetode er derfor viktig for at
fisk eller dyr blir tatt vare på med respekt for etiske retningslinjer og kunnskaper om
dyrevelferd. Forklar hva dette betyr for ditt arbeid.

Oppgave 5

Samarbeid

Forklar hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å få et bedre næringsliv.
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