Eksamen
30. november 2016
HSF1003
Yrkesutøving / Yrkesutøvelse
Programområde: Helse- og oppvekstfag

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varar i 4 timar.

Hjelpemiddel

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

Bruk av kjelder

Om du nytter 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 nettstadadresse og dato for
nedlasting.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

Rettleiing for svaret
Kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
viser du ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslag til løysing av oppgåva
 Trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultat/konsekvensane av dei faglege vala
dine
 Meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
 Bruke eksempel der det er relevant
 Bruke fagterminologi og hjelpemiddel på ein
hensiktsmessig måte

Andre
opplysningar

Oppgåvesettet består av totalt 6 sider
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Oppgåve 1
a) Gjer greie for kvifor det er viktig med eit heilskapleg samarbeid. Kom gjerne
med døme.
b) Anten du vel å jobbe i oppvekstsektoren eller i helsesektoren er det mange
utdanningsveger å gå for den enkelte. Med utgangspunkt i Vg1 HO – vel eit
yrke du kan utdanne deg til og fortel korleis du blir dette. Ta gjerne med
omgrep som er knytt til yrkesvalet ditt.

Oppgåve 2
a) Gjer greie for korleis anten oppvekst- eller helsetenesta er organisert i Noreg i
dag
b) Drøft korleis samfunnsmessige endringar kan påverke korleis det å arbeide
innanfor anten oppvekst- eller helsesektoren er.

Oppgåve 3
Gi døme på korleis brukaren kan stimulerast til læring og opplevingar, uavhengig av
alder, kulturtilhøyring og funksjonsnivå.

Oppgåve 4
Gjer greie for kjenneteikn på profesjonalitet i ulike yrke innanfor oppvekst,- helse- og
sosialsektoren. Gi døme.
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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

Informasjon om
vurderingen

Veiledning for besvarelsen:
Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen 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 eksempel der det er relevant
 Bruke fagterminologi og hjelpemiddel på en
hensiktsmessig måte

Andre
opplysninger

Oppgavesettet består av totalt 6 sider.
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Oppgave 1
a) Gjør greie for hvorfor det er viktig med et helhetlig samarbeid. Kom gjerne
med eksempler
b) Enten du velger å jobbe i oppvekstsektoren eller i helsesektoren er det mange
utdanningsmuligheter for den enkelte. Med utgangspunkt i Vg1 HO – velg et
yrke du kan utdanne deg til og fortell hvordan du blir dette. Ta gjerne med
spesielle ting for yrkesvalget ditt.

Oppgave 2
a) Gjør rede for hvordan enten oppvekst- eller helsetjenestene er organisert i
Norge i dag.
b) Drøft hvordan samfunnsmessige endringer kan påvirke hvordan det er å
arbeide innenfor enten oppvekst- eller helsesektoren

Oppgave 3
Gi eksempler på hvordan en bruker kan stimuleres til læring og opplevelser,
uavhengig av alder, kulturtilhørighet og funksjonsnivå.

Oppgave 4
Hva kjennetegner profesjonalitet innenfor ulike yrker i oppvekst-, helse- og
sosialsektoren. Kom gjerne med eksempler.
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