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Yrkesutøving / Yrkesutøvelse
Programområde: Helse- og oppvekst

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

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

Eksamen

VURDERINGSRETTLEIING FOR BESVARELSEN:
- Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og
grunngje dei.
- Din kompetanse i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
viser du ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og grunngje dine synspunkt
og forslag til løysing på oppgåva
 trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for oppgåva sine problemstillingar
 gjere greie for resultatet/konsekvensane av dine faglege
val
 mestre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
hensiktsmessig og etterretteleg måte

Side 2 av 7

Oppgåve 1
Thea går vg1 helse- og oppvekstfag og det nærmar seg innsøking til Vg2. Ho er
framleis i tenkjeboksen, men er klar for vidare skulegang. Ho likar å jobbe med
menneske og har fått gode tilbakemeldingar frå tidligare praksisplassar om at ho er
eigna til å arbeide med menneskjer. Ho har vore i praksis både i barnehage og på
sjukeheim. Begge plasser vart ho godt kjent med yrket og lærte mykje om
heilskapleg og tverrfagleg samarbeid og om lover som regulerer arbeidet
Ho er også ekstrahjelp på eit apotek der det jobbar kvinner og menn i alle aldrar. Til
saman representerer dei tre ulike kulturar. De har et godt arbeidsfellesskap, men til
tider kan det være missforståingar på grunn av språk. Lokalane er noko nedslitne,
har dårleg ventilasjon og er kalde.
a) Kva for moglegheiter har Thea for vidare utdanningsløp etter Vg1 Helse- og
oppvekst?
b) Kva for eigenskaper meiner du Thea må ha for å vere ein profesjonell
yrkesutøvar i arbeid med barn, eldre og funksjonshemma?
c) Gjer greie for kvifor det er viktig med heilskapleg samarbeid, og gje døme på
yrker som er med i eit slik samarbeid innanfor helse- og oppvekstsektoren
d) Gjer greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse og
oppvekstsektoren
e) Kva for rettar og plikter har Thea som arbeidstakar?
f) Gjer greie for utfordringar og moglegheiter ved å arbeide i eit fleirkulturelt
samfunn.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

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
vurderinga

Eksamen

VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN:
- Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse
- Din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen
viser du ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige
valg
 mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 bruke eksempler der det er relevant
 bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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Oppgave 1
Thea går vg1 helse- og oppvekstfag og det nærmer seg innsøking til Vg2. Hun er
fortsatt i tenkeboksen, men er klar for videre skolegang. Hun liker å jobbe med
mennesker og har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere praksisplasser om at hun er
egnet til å arbeide med mennesker. Hun har vært i praksis både i barnehage og på
sykehjem. Begge plassene ble hun godt kjent med yrket og lærte mye om helhetlig
og tverrfaglig samarbeid og om lover som regulerer arbeidet.
Hun er også ekstrahjelp på et apotek der det jobber kvinner og menn i alle aldre. Til
sammen representerer de tre ulike kulturer. De har et godt arbeidsfellesskap, men til
tider kan det være misforståelser på grunn av språk. Lokalene er noe slitt, har dårlig
ventilasjon og er kald.
a) Hvilke for muligheter har Thea for videre utdanningsløp etter vg1 HO?
b) Hvilke egenskaper mener du Thea må ha for å være en profesjonell
yrkesutøver i arbeid med barn, eldre og funksjonshemmede?
c) Gjør greie for hvorfor det er viktig med helhetlig samarbeid, og kom med
eksempler på yrker som er med i et slik samarbeid innenfor helse- og
oppvekstsektoren
d) Gjør greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse og
oppvekstsektoren
e) Hvilke rettigheter og plikter har Thea som arbeidstaker?
f) Gjør rede for utfordringer og muligheter ved å arbeide i et flerkulturelt
samfunn.
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