Eksamen
Fredag 03. juni 2016
HUD2003
Yrkesutøving/Yrkesutøvelse
Programområde: Hudpleie Vg2

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.

Vedlegg
Informasjon om
vurderinga

I vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande:







Grad av måloppnåing i forhold til dei enkelte læreplanmål.
Faglege kunnskapar og haldningar som er relevant i
oppgåvene.
Ha fokus på klienten.
Kreativitet i val av løysningar.
Ser yrkesutøvinga i eit heilskapleg perspektiv.
At du viser profesjonalitet i yrkesutøvinga.

HUSK Å NUMMERERE OPPGÅVENE I SVARARKET

Andre
opplysningar
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Kompetansemål som blir vektlagt ved vurderinga:
Elevene skal:
 Gjere greie for verknaden av grunnleggjande massasje og utføre massasje i
ansikt og nakke ut frå hudtilstanden
 Utføre hudanalyse, gjer greie for ulike hudtypar og hudtilstander, vel ut
rektige produkt og apparater og utføre ansiktsbehandling
 Anvende ergonomiske prinsipp i yrkesutøvinga
 Utføre hårfjerning med ulike depileringsteknikkar

Case:
Du har fått praksisdagar på ein hudpleieklinikk i byen der du bur. Der tilbyr dei
tradisjonelle behandlingar, men òg nokre avanserte. Klinikken har reklamert for
at dei har deg på utplassering og har i dag fått inn fleire kundar til ulike
behandlingar hjå deg til redusert pris.

Oppgåve 1
Første kunden din i dag har bestilt ansiktsbehandling.
a) Forklar korleis du gjennomfører ein ansiktsbehandling. Ta med korleis du
førebur deg og korleis du finn rektig hudtype.
b) Gjer greie for dei ulike hudtypane og hudtilstandane vi har.
Hudpleieran som følgjer deg i dag er opptatt av ergonomi.
c) Drøft korleis du vil utføre ansiktsbehandling etter dei ergonomiske prinsippa.
Bruk dømer og grunngje svaret ditt.

Oppgåve 2
Hudpleiaren fortel deg at dei fleste kundane hjå dei ynskjer massasje i si
ansiktsbehandling.
a) Gjer greie for moglege verkingar av ei massasje. Beskriv korleis du vil ivareta
kunden på best mogleg måte under ei massasje.
b) Vi skal utføre massasje på ansikt og nakke ut i frå hudtilstand. Kva legg du i
dette? Grunngje svaret ditt.
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Oppgåve 3
Det er vår og klinikken har tilbod på voksing av leggar og lår. Dykk har fleire kundar
denne dagen som ynskjer voksing, og du har òg fått ein kunde.
a) Beskriv korleis du planlegg og gjennomfører voksing av leggar.
b) Hudpleiaren fortel at dei ofte kan oppleve at huden til nokre kundar blir raud,
litt hoven og klør etter ei voksbehandling. Ho er opptatt av kva dykk har lært
på skulen om dette og vil at du skal forklare kva som skjer i huden og kva
celler som er involvert.
c) Kva vil det si å være profesjonell i yrkesutøvinga?
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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.

Vedlegg
Informasjon om
vurderingen

I vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende:







Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte
læreplanmål.
Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i
oppgavene.
Ha fokus på klienten.
Kreativitet i valg av løsninger.
Ser yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv.
At du viser profesjonalitet i yrkesutøvelsen.

HUSK Å NUMMERERE OPPGAVENE I SVARARKET
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Kompetansemål som blir vektlagt ved vurderingen:
Elevene skal:
 Gjøre rede for virkningen av grunnleggende massasje og utføre massasje i
ansikt og nakke ut fra hudtilstanden
 Utføre hudanalyse, gjøre rede for ulike hudtyper og hudtilstander, velge ut
riktige produkter og apparater og utføre ansiktsbehandling
 Anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 Utføre hårfjerning med ulike depileringsteknikker

Case:
Du har fått praksisdager på en hudpleieklinikk i byen der du bor. Der tilbyr de
tradisjonelle behandlinger, men også noen avanserte. Klinikken har reklamert
for at de har deg på utplassering og har i dag fått inn flere kunder til ulike
behandlinger hos deg til redusert pris.

Oppgave 1
Første kunden din i dag har bestilt ansiktsbehandling.
a) Forklar hvordan du gjennomfører en ansiktsbehandling. Ta med hvordan du
forbereder deg og hvordan du finner riktig hudtype.
b) Gjør rede for de ulike hudtypene og hudtilstandene vi har.
Hudpleieren som følger deg i dag er opptatt av ergonomi.
c) Drøft hvordan du vil utføre ansiktsbehandling etter de ergonomiske
prinsippene. Bruk eksempler og begrunn svaret ditt.

Oppgave 2
Hudpleieren forteller deg at de fleste kundene hos dem ønsker massasje i sin
ansiktsbehandling.
a) Gjør rede for mulige virkninger av en massasje. Beskriv hvordan du vil ivareta
kunden å best mulig måte under en massasje.
b) Vi skal utføre massasje på ansikt og nakke ut i fra hudtilstand. Hva legger du i
dette? Begrunn svaret ditt.
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Oppgave 3
Det er vår og klinikken har tilbud på voksing av legger og lår. Dere har flere kunder
denne dagen som ønsker voksing, og du har også fått en kunde.
a) Beskriv hvordan du planlegger og gjennomfører voksing av legger.
b) Hudpleieren forteller at de ofte kan oppleve at huden til noen kunder blir rød,
litt hoven og klør etter en voksbehandling. Hun er opptatt av hva dere har lært
på skolen om dette og vil at du skal forklare hva som skjer i huden og hvilke
celler som er involvert.
c) Hva vil det si å være profesjonell i yrkesutøvelsen?
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