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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(ar) 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

Denne eksamensoppgåva legg vekt på at du bruker
opplysningane frå caseteksten saman med eigne føresetnader
når du svarer på kvar oppgåve.
Gjennom oppgåvene skal du vise at du kan lage ein
risikoanalyse for arbeidsprosessar i den aktuelle verksemda,
utføre livreddande og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på
skadestad. Du skal også kunne behandle og kvalitetssikre
personalopplysningar i tråd med det som er bestemt i gjeldande
regelverk.
Kompetansen din i faget blir målt ut frå følgjande
vurderingskriterier:
Karakter 1 – 2: Reprodusere, gje att, kopiere frå læreboka
Karakter 3 – 4: Bruke teori, forklare, gjere greie for, komme med
eksempel.
Karakter 5 – 6: Vurdere, analysere, reflektere, samanlikne og
grunngje.

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.
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Casebeskriving

tilbyr varierte og utfordrande klatreløyper for barn,
unge og vaksne. Strenge tryggleiksrutinar skal bidra til moro og meistring.
For å kunne klatre aleine i dei høgaste løypene, er det eit krav at ein må ha
gjennomgått og bestått tryggleikskurs ein gong per sesong. Klatreseler og
tryggleiksutstyr blir delt ut i parken.

Ei eigenerklæring skal fyllast ut av alle og leverast inn. Erklæringa skal bekrefte at
vekta er under 130 kg, at ein ikkje er gravid eller påverka av rusmiddel. For å unngå
å bli utvist, må ein skrive under på at ein under opphaldet skal overhalde
klatreparken sine reglar. Klatreparken er sikra med gjerde mot uvedkommande. På
dagtid er det vakthald ved inngangen, samt at vakter går rundar i heile parkområdet. I
tillegg er det på strategiske stader i heile parkområdet sett opp informasjonsskilt med
klatreparken sine reglar.
Sesongopning av klatreparken skjer rundt påsketider kvart år. Denne sesongen er
det utarbeidd strenge smitteverntiltak utover dei eksisterande tryggingstiltaka.

Ta eigne føresetnader.
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Oppgave 1
Du skal med utgangspunkt i caset gjennomføre en risikoanalyse for klatreparken. Ta
egne forutsetninger der du mangler informasjon og begrunn svarene.

Du skal gi svar på følgende:

a) Beskriv tre verdier som bør risiko-vurderes for klatreparken
b) Kartlegg tre uønskede hendelser
c) Gjennomfør en sannsynlighetsvurdering for en valgt uønsket hendelse
d) Gjennomfør en konsekvensvurdering for en valgt uønsket hendelse.
e) Beskriv risikonivået for den valgte uønskede hendelsen i et risikodiagram
f) Sett opp en handlingsplan for innføring av sikkerhetstiltak
g) Når nye sikkerhetstiltak er innført, må tiltakene kontrolleres for å se om de
fungerer som de skal. Hvordan vil du kontrollere nytten av tiltakene?

Oppgave 2
Se for deg at det skjer en ulykke hvor en av de besøkende i klatreparken plutselig
ramler om bevisstløs. Forklar hvordan man skal utføre livreddende førstehjelp
gjennom bruk av relevant teori.

Oppgave 3
Klatreparken har ordningen med besøkskort. Du bes nå om å beskrive hvordan
besøksprosedyren kan gjennomføres. Du bes spesielt å beskrive hvordan
informasjon om de besøkende skal behandles og oppbevares.
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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.

Informasjon om
vurderingen

Denne eksamensoppgaven vektlegger at du bruker
opplysningene fra caseteksten sammen med egne forutsetninger
når hver oppgave som skal besvares.
Gjennom oppgavene skal du vise at du kan lage en
risikoanalyse for arbeidsprosesser i den aktuelle virksomheten,
utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ansvar på
skadested, behandle og kvalitetssikre personalopplysninger i
henhold til bestemmelser i gjeldende regelverk.
Din kompetanse i faget måles ut fra følgende vurderingskriterier:
Karakter 1 – 2: Reprodusere, gjengi og kopiere fra læreboka
Karakter 3 – 4: Anvende teori, forklare, gjøre rede for, komme
med eksempler.
Karakter 5 – 6: Vurdere, analysere, reflektere, sammenligne og
begrunne.

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 skreve, før du leverer.
 Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!
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Casebeskrivelse

tilbyr varierte og utfordrende klatreløyper for barn,
unge og voksne. Strenge sikkerhetsrutiner skal bidra til moro og mestring.
For å kunne klatre i de høyeste løypene alene, kreves gjennomgått og bestått
sikkerhetskurs en gang per sesong. Klatreseler og sikkerhetsutstyr deles ut i parken.
En egenerklæring skal fylles ut av alle og leveres inn. Denne skal bekrefte at vekten
er under 130 kg, at en ikke er gravid eller påvirket av rusmidler og at en skal
overholde klatreparkens regler under oppholdet for å unngå utvisning.

Klatreparken er sikret med gjerde for uvedkommende. På dagtid praktiseres vakthold
ved inngangen, samt vandrende vakter i hele parkområdet. I tillegg er det satt opp
informasjonsskilt med Klatreparkens regler, på strategiske steder i hele parkområdet.
Sesongåpning av Klatreparken skjer rundt påsketider hvert år. Denne sesongen er
det utarbeidet strenge smitteverntiltak utover de eksisterende sikkerhetstiltakene.

Ta egne forutsetninger.
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Oppgave 1
Du skal med utgangspunkt i caset gjennomføre en risikoanalyse for klatreparken. Ta
egne forutsetninger der du mangler informasjon og begrunn svarene.

Du skal gi svar på følgende:
a) Beskriv tre verdier som bør risiko-vurderes for klatreparken
b) Kartlegg tre uønskede hendelser
c) Gjennomfør en sannsynlighetsvurdering for en valgt uønsket hendelse
d) Gjennomfør en konsekvensvurdering for en valgt uønsket hendelse.
e) Beskriv risikonivået for den valgte uønskede hendelsen i et risikodiagram
f) Sett opp en handlingsplan for innføring av sikkerhetstiltak
g) Når nye sikkerhetstiltak er innført, må tiltakene kontrolleres for å se om de
fungerer som de skal. Hvordan vil du kontrollere nytten av tiltakene?

Oppgave 2
Se for deg at det skjer en ulykke hvor en av de besøkende i klatreparken plutselig
ramler om bevisstløs. Forklar hvordan man skal utføre livreddende førstehjelp
gjennom bruk av relevant teori.

Oppgave 3
Klatreparken har ordningen med besøkskort. Du bes nå om å beskrive hvordan
besøksprosedyren kan gjennomføres. Du bes spesielt å beskrive hvordan
informasjon om de besøkende skal behandles og oppbevares.
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