VURDERINGSKRITERIER TIL EKSAMEN
HUD2001
Helsefremmende arbeid

KOMPETANSEMÅL
Privatisten skal:
Gjøre rede for krav som stilles
til personlig hygiene i
hudpleiefaget.

Gjøre rede for hudens, hårets
og neglenes oppbygging og
funksjon og gi eksempler på
behandlingsmetoder.

Lav (2)
Privatisten skal:
-gi eksempler på
grunnleggende personlig
hygiene i hudpleiefaget
-vise god personlig hygiene i
egen praksis
-kunne gjengi kunnskap om
hudens, hårets og neglenes
oppbygging og funksjon
-kunne si noe om ulike
behandlingsmetoder

Drøfte og gi eksempler på
ulike tiltak for å forebygge og
forbedre hudforandringer.
Drøfte sammenhengen mellom
helse, levevaner, fysisk
aktivitet og kosthold.

-kunne gjengi ulike tiltak for å
forebygge og forbedre
hudforandringer
-ha kjennskap til begrepene
helse, levevaner, fysisk
aktivitet og kosthold

Gi eksempler på
sammenhengen mellom
kosthold og frisk hud.

-kunne si noe om kosthold
som kan bidra til frisk hud

MÅLOPPNÅELSE
Middels (3-4)
Privatisten skal:
-forklare hvilke krav som stilles
til personlig hygiene i
hudpleiefaget

Høy (5-6)
Privatisten skal:
-gjøre rede for krav som stilles
til personlig hygiene i
hudpleiefaget

-forklare hudens, hårets og
neglenes oppbygging og
funksjon
-gi eksempler på
behandlingsmetoder for hud,
hår og negler

-gjøre rede for hudens, hårets
og neglenes oppbygging og
funksjon
-gi eksempler på
behandlingsmetoder tilpasset
hud, hår og negler

-forklare og gi eksempler på
ulike tiltak for å forebygge og
forbedre hudforandringer
-gi eksempler på
sammenhengen mellom helse,
levevaner, fysisk aktivitet og
kosthold
-gi eksempler på kosthold som
bidrar til frisk hud

-drøfte og gi eksempler på
ulike tiltak for å forebygge og
forbedre hudforandringer
-drøfte sammenhengen
mellom helse, levevaner,
fysisk aktivitet og kosthold
-gi eksempler på
sammenhengen mellom
kosthold og frisk hud

KOMPETANSEMÅL
Privatisten skal:
Gjøre rede for betydningen av
god hygiene for å forebygge
sykdom og hindre smitte og
kunne demonstrere viktige
hygienetiltak i hudpleiefaget.

Forklare hovedprinsippene for
helse, miljø og sikkerhet og gi
eksempler på hvordan kravene
til helse, miljø og sikkerhet
kommer til uttrykk i
yrkesutøvelsen.
Forklare valg av produkter i
sammenheng med bærekraftig
utvikling og konsekvensene for
miljøet.

Lav (2)
Privatisten skal:
-kunne gjengi generelle
hygieniske prinsipper i
hudpleiefaget
-ha kunnskaper om hvordan
riktig hygiene kan forebygge
sykdom og smitte
-kunne vise enkle hygieniske
prinsipper i egen praksis
-ha kunnskaper om HMS
arbeid
-kjenne til noen krav til HMS
arbeid i yrkesutøvelsen

-ha kunnskaper om
bærekraftig utvikling
-ha kunnskaper om hvordan
noen produkter kan gi
konsekvenser for miljøet

MÅLOPPNÅELSE
Middels (3-4)
Privatisten skal:
-forklare sammenhengen
mellom god hygiene, smitte og
forebygging av sykdom
-kunne demonstrere ulike
hygienetiltak i hudpleiefaget

-forklare hovedprinsippene i
HMS arbeid
-gi eksempler på HMS krav i
yrkesutøvelsen

-gi eksempler på produkter
som bør brukes for å unngå
konsekvenser for miljøet

Høy (5-6)
Privatisten skal:
-gjøre rede for betydningen av
hygieniske prinsipper i
hudpleiefaget for å forebygge
sykdom og hindre smitte
-kunne demonstrere gjennom
praktiske prosedyrer, før og
etterarbeid viktige
hudpleietiltak i hudpleiefaget
-forklare hovedprinsippene for
HMS arbeid og gi eksempler
på hvordan kravene til HMS
arbeid kommer til uttrykk i
yrkesutøvelsen

-forklare valg av produkter i
sammenheng med bærekraftig
utvikling og konsekvenser for
miljøet.

