Eksamen
20.05.2016
LGA2001
Produksjon og tenesteyting / tjenesteyting
Programområde: Landbruk og gartnarnæring /
gartnernæring

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

Ingen

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva blir det lagt vekt på at du kan:




gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap
forklare korleis noko heng saman, gjere greie for
løysingar, bruke kunnskap/teori
vurdere ein situasjon, setje løysingar opp mot kvarandre
(drøfte), analysere deg fram til løysingar, grunngi vala du
gjer og gjere greie for konsekvensar av vala dine osv.

Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg
vurdering av den samla presentasjonen din.
Andre
opplysningar

Eksamen

Vurderingsrettleiinga gir deg informasjon om kva som blir
forventa av svaret ditt, og kva sensor vil vektlegge.
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Oppgåve 1
1. Vel ein naturbasert produksjon eller aktivitet og gjer greie for arbeidsoppgåver
gjennom året.
2. Kva er god kvalitet i høve til den produksjonen/aktiviteten du har skildra over?
3. Korleis kan bonden/bedrifta jobbe systematisk med forbetring av kvaliteten?
4. Nemn reglar eller system som er særleg aktuelle i høve til arbeid med kvalitet.
Oppgåve 2 Hygiene
1. Kva meiner ein med hygiene og smitte?
2. Vel eit dyremiljø eller ein planteproduksjon du kjenner og forklar korleis ein
arbeider praktisk for å ha god hygiene.
Oppgåve 3 Maskiner og reiskap
1. Gjer greie for maskiner, reiskap og utstyr som er mye brukt i ein
dyreproduksjon eller planteproduksjon.
2. Vel ei maskin eller eit reiskap og forklar daglege rutinar for vedlikehald.
3. Gje døme på at maskiner, reiskap eller utstyr er utforma for å ivareta
tryggleiken til brukaren.
Oppgåve 4 Miljø
1. Vel ein naturbasert produksjon (varer eller tenester) og gjer greie for arbeid
med å ivareta miljøet. Viktige stikkord er forureining, energi, gjenbruk, fleirbruk
og artsmangfald.
2. Drøft utfordringar i høve til å oppnå lønsemd og samtidig ivareta miljøet.
3. Bruk et døme og forklar skilnadane på konvensjonell og økologisk drift.
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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

Ingen

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen

Informasjon om
vurderingen

I denne oppgaven blir det lagt vekt på at du kan:




gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap
forklare hvordan noe henger sammen, gjøre rede for
løsninger, anvende kunnskap/teori
vurdere en situasjon, sette løsninger opp mot hverandre
(drøfte), analysere deg fram til løsninger, begrunne valg
du gjør og redegjøre for konsekvenser av dine valg osv.

Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig
vurdering av den samlede presentasjonen din.
Andre
opplysninger

Eksamen

Vurderingsveiledningen gir deg informasjon om hva som
forventes av svaret ditt, og hva sensor vil vektlegge.
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Oppgave 1
1. Velg en naturbasert produksjon eller aktivitet og gjør rede for arbeidsoppgaver
gjennom året.
2. Hva er god kvalitet i forhold til den produksjonen/aktiviteten du har beskrev
over?
3. Hvordan kan bonden/bedriften jobbe systematisk med forbedring av
kvaliteten?
4. Nevn regler eller systemer som er særlig aktuelle i forhold til arbeid med
kvalitet.
Oppgave 2 Hygiene
1. Hva menes med hygiene og smitte?
2. Velg et dyremiljø eller en planteproduksjon du kjenner og forklar hvordan en
arbeider praktisk for å ha god hygiene.
Oppgave 3 Maskiner og redskap
1. Gjør rede for maskiner, redskap og utstyr som er mye brukt i en
dyreproduksjon eller en planteproduksjon.
2. Velg en maskin eller et redskap og forklar daglige rutiner for vedlikehold.
3. Gi eksempler på at maskiner, redskap eller utstyr er utformet for å ivareta
brukerens sikkerhet.
Oppgave 4 Miljø
1. Velg en naturbasert produksjon (varer eller tjenester) og gjør rede for arbeid
med å ivareta miljøet. Viktige stikkord er forurensing, energi, gjenbruk, flerbruk
og artsmangfold.
2. Drøft utfordringer i forhold til å oppnå lønnsomhet og samtidig ivareta miljøet.
3. Bruk et eksempel og forklar forskjellene på konvensjonell og økologisk drift.
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