Eksamen
25. november 2016
MFG2003
Bransje, fag og miljø
Programområde: Restaurant- og matfag

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

Informasjon om
vurderinga

Vurderingskriterium:
Høg måloppnåing, karakterane 5-6:
Eksamenssvaret viser høg grad av måloppnåelse.
Eksamenssvaret viser eigne refleksjonar. Bruk av faguttrykk.
Middels måloppnåing, karakterane 3-4: Oppgåva er svart på. Det
blir brukt nokre fagord. Eksamenssvaret er litt fagleg mangelfullt.
Låg måloppnåing,, karakteren 2: Oppgåva er enkelt svart på.
Kortfatta og få faguttrykk.

Andre
opplysningar
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Ingen
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Oppgåve 1
BRANSJAR OG RAMMEVILKÅR, FELLESTREKK OG SÆRMERKE PÅ YRKE
Alle fag har rammevilkår, fellestrekk og særmerke.
Gjer greie for to ulike yrke innan matfag.

Oppgåve 2
ETISKE PROBLEMSTILLINGAR
a) Ved internkontroll i bedrifta der du arbeider, er det funne mangelfull
deklarering på emballasje. Spesielt mangelfull er innholdslista. Drøft etiske
problemstillingar knytte til manglar ved deklarering av innholdsliste (på
emballasjen).
b) Gjer greie for regelverk, lover og forskrifter slik at bedrifta gjennom
systematisk kvalitetsarbeid kan unngå at varer blir merka feil.
c) Kva offentlege kontor eller hjelpeinstansar kan gi rettleiing eller hjelp på
området trygg mat?

Oppgåve 3
HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK
Ein fagarbeidar har falle på golvet i produksjonen og knekt foten sin. Han vart innlagd
på sjukehus og er no sjukemeld i 6 månader. Drøft korleis bedrifta skal unngå slike
fallskadar i framtida. Ta med strakstiltak som bedrifta må setje i verk.

Oppgåve 4
ERGONOMI OG BELASTNINGSSKADAR
På arbeidsplassen din er det framleis tunge løft for fagarbeidarar. Dette har ført til at
fleire tilsette har vorte sjukemelde. Vis til fleire gode grunnar som talar for å kjøpe
maskiner som fjernar tunge løft. Ta med aktuelle tiltak som arbeidstakarane sjølve
kan gjere for å klare jobben sin.
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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

Vurderingskriterier:
Høy måloppnåelse, karakterene 5-6:
Besvarelsen viser høy grad av måloppnåelse. Besvarelsen viser
egne refleksjoner. Bruk av faguttrykk.
Middels måloppnåelse, karakterene 3-4: Oppgaven er besvart.
Det blir brukt noen fagord. Besvarelsen er litt faglig mangelfull.
Lav måloppnåelse, karakteren 2: Oppgaven er enkelt besvart.
Kortfattet og få faguttrykk.

Andre
opplysninger
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Ingen
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Oppgave 1
BRANSJER OG RAMMEVILKÅR, FELLESTREKK OG SÆRMERKE PÅ YRKER
Samtlige fag har rammevilkår, fellestrekk og særmerke.
Gjør rede for to ulike yrker innen matfag.

Oppgave 2
ETISKE PROBLEMSTILLINGER
a) Ved internkontroll i bedriften der du arbeider, er det funn av mangelfull
deklarering på emballasje. Spesielt mangelfullt er innholdsfortegnelsen. Drøft
etiske problemstillinger knyttet til mangler ved deklarering av
innholdsfortegnelse (på emballasjen).
b) Gjør rede for regelverk, lover og forskrifter slik at bedriften gjennom
systematisk kvalitetsarbeid kan unngå at varer blir merket feil.
c) Hvilke offentlige kontorer eller hjelpeinstanser kan gi veiledning eller hjelp på
området trygg mat?

Oppgave 3
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
En fagarbeider har falt på gulvet i produksjonen og knekt foten sin. Han ble innlagt på
sykehus og er nå sykemeldt i 6 måneder. Drøft hvordan bedriften skal unngå slike
fallskader i fremtiden. Ta med strakstiltak som bedriften må iverksette.

Oppgave 4
ERGONOMI OG BELASTNINGSSKADER
På din arbeidsplass er det fortsatt tunge løft for fagarbeidere. Dette har ført til at flere
ansatte har blitt sykemeldt. Vis til flere gode grunner som taler for å kjøpe maskiner
som fjerner tunge løft. Ta med aktuelle tiltak som arbeidstakerne selv kan gjøre for å
klare jobben sin.
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