VURDERINGSKRITERIER TIL EKSAMEN
Fagkode: HUD2003
Yrkesutøvelse

KOMPETANSEMÅL
Privatisten skal:
- drøfte hva profesjonell
yrkesutøvelse innebærer for
hudpleieren
- drøfte hva profesjonell
kundebehandling innebærer,
og yte service overfor ulike
pasienter og kunder

- utføre hudanalyse, gjøre rede
for ulike hudtyper og
hudtilstander, velge ut riktige
produkter og apparater og
utføre ansiktsbehandling

Lav (2)
Privatisten skal:
- ha kjennskap til begrepet:
- profesjonell yrkesutøvelse
- kunne si noe om begrepene:
- profesjonell
kundebehandling
- service
- si noe om og vise hvordan
man utfører service i en
kundesituasjon
- kjennskap til begrepene:
- hudtyper
- hudtilstand
- vite om hvordan man utfører
hudanalyse
- kunne si noe om
ansiktsbehandling
- vite om ulike produkter og
apparater

MÅLOPPNÅELSE
Middels (3-4)
Privatisten skal:
- forklare hva profesjonell
yrkesutøvelse er
- forklare begrepene
profesjonell kundebehandling
og service

Høy (5-6)
Privatisten skal:
- drøfte hva profesjonell
yrkesutøvelse er innebærer for
hudpleieren
- drøfte begrepene profesjonell
kundebehandling og service
- utøve god service til alle

- utøve service i en
kundesituasjon

- forklare de ulike hudtypene
og hudtilstandene

- gjøre rede for de ulike
hudtypene og hudtilstandene

- utføre hudanalyse og
ansiktsbehandling med
produkter og apparater

- utføre ansiktsbehandling med
riktig valg av produkter og
apparater ut i fra hudanalysen

KOMPETANSEMÅL
Privatisten skal:
- gjøre rede for virkningen av
grunnleggende massasje og
utføre massasje i ansikt og
nakke ut fra hudtilstanden
- utføre farging av vipper og
bryn og vise kunnskaper om
fargeprosesser

-utføre hårfjerning med ulike
depileringsteknikker
- utføre ørehulling og gi råd til
kunden om etterbehandling
- utføre ulike typer
behandlinger og diskutere
hvilke egenskaper og
ferdigheter som er sentrale i
det daglige arbeidet
- bruke kartotekkort i
kundebehandling
- anvende ergonomiske
prinsipper i yrkesutøvelsen

Lav (2)
Privatisten skal:
- ha kjennskap til begrepet:
- massasje
- si noe om hvordan man
utfører massasje i ansikt og
nakke
- kjenne til fargeprosesser og
vite noe om hvordan man
utfører farging av vipper og
bryn
- ha kjennskap til hvordan man
utfører hårfjerning med ulike
metoder
- kjennskap til begrepet:
- etterbehandling
- ha kunnskaper om ørehulling
- ha kunnskaper om ulike
behandlinger
- kjenne til at vi trenger ulike
egenskaper og ferdigheter i
det daglige arbeidet
- kjenne til begrepet:
- kartotekkort
- kundebehandling
- kjennskap til begrepene:
- ergonomiske prinsipper
- yrkesutøvelse

MÅLOPPNÅELSE
Middels (3-4)
Privatisten skal:
- forklare virkningen av
massasje
- utføre massasje på ansikt og
nakke og kunne gi eksempler
på ulike hudtilstander
- utføre farging av vipper og
bryn
- forklare kunnskaper om
fargeprosesser

Høy (5-6)
Privatisten skal:
- gjøre rede for virkningen av
massasje
- utføre massasje på ansikt og
nakke ut i fra hudtilstanden
- utføre farging av vipper og
bryn med riktig fargevalg til
kunden å vise kunnskaper om
fargeprosesser

- utføre hårfjerning og vise
kunnskaper om ulike metoder

- utføre hårfjerning med ulike
metoder etter kundens behov

- forklare hva etterbehandling
er
- utføre ørehulling
- utføre noen ulike
behandlinger
- forklare noen ulike
egenskaper og ferdigheter vi
trenger i det daglige arbeidet
- forklare hvordan vi bruker
kartotekkort i kundebehandling

- utføre ørehulling med
nødvendige råd for
etterbehandling
- utføre ulike typer
behandlinger
- diskutere viktige egenskaper
og ferdigheter som er sentrale
i det daglige arbeidet
- bruke kartotekkort i
kundebehandling

- forklare hvordan vi anvender
ergonomiske prinsipper i
utførelsen av yrket

- anvende riktig ergonomiske
prinsipp i utførelsen av yrket

KOMPETANSEMÅL
Privatisten skal:
- beskrive hva taushetsplikt
innebærer, og hvilke
konsekvenser dette har for
yrkesutøvelsen
- forstå hensikten med
prosedyrer som redskap for
kvalitetssikring i utførelsen av
behandlinger

- forklare prinsippene for
universell utforming

Lav (2)
Privatisten skal:
- ha kunnskaper om
taushetsplikten
- kjenne til noen konsekvenser
ved brudd på taushetsplikten
- ha kunnskaper om:
- prosedyrer
- kvalitetssikring
- vite om prosedyrer som
redskap for å utføre yrket
- kjenne til begrepet:
- universell utforming

MÅLOPPNÅELSE
Middels (3-4)
Privatisten skal:
- kan fortelle om
taushetsplikten og
konsekvenser ved utførelse av
yrket

Høy (5-6)
Privatisten skal:
- kan beskrive hva
taushetsplikten innebærer, og
hvilke konsekvenser dette har
for yrkesutøvelsen

- forklare hvorfor vi bruker
prosedyrer som redskap for
kvalitetssikring av utførelse av
behandlinger

- utføre behandlinger med
riktig prosedyrer som en
kvalitetssikring

- forklare universell utforming

- kan forklare universell
utforming å gi eksempler på
hva prinsippene innebærer

