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Programområde: Blomsterdekoratør

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
Vedlegg som skal
leverast inn

Eventuelle skisser, teikningar og andre visualiseringar.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen skal prøve i kor stor grad du har nådd
kompetansemåla som er fastsette i læreplanen
Blomsterdekoratør Vg2 Produktutvikling.
Det som vil bli vektlagt i vurderinga er skisser og grunngjevingar
av vala dine og idéar.

Andre opplysingar

Oppgåva er open og du kan leggje inn eigne føresetnader
dersom du treng det for å løyse oppgåva. Det er viktig at du
opplyser om dette i svaret. Oppgåva gjev mogelegheiter til ulike,
men likeverdige løysingar.
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Oppgåve: Vårfest
Situasjonsbeskriving:
Di gode venninne kjøpte eit gamalt, lite hus, som ho grundig restaurerte i riktig stil.
Ho vil invitere venninnene sine til ein innflyttingsfest den 25.mai, og har bedt deg om
å planleggje blomsterarbeid til dette høvet. Ho ynskjer blomsterarbeid både med
snittmateriale og potteplantar. Dei må stå i stil både til interiøret og årstida.

Oppgåver:
1. Planlegg forskjellige blomsterarbeid som passar til dette høvet med skisser og
materialval. Skriv norske og vitskaplege namn på plantematerialet du vel å
bruke.
Grunngje idéen din i forhold til stilen til huset, årstid og høvet.
2. Presentér og analysér minst eit av dei planlagde blomsterarbeida nærare.
3. Du oppdagar at nokre av plantene ikkje veks som dei skal. Drøft kva årsakene
til dette kan vere.
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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
Vedlegg som skal
leveres inn

Eventuelle skisser, tegninger og andre visualiseringer.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen skal prøve i hvilken grad du har nådd
kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen Vg2
Produktutvikling.
Det som vil bli vektlagt i vurderingen er skisser og begrunnelser
av dine valg og idéer.

Andre
opplysninger

Oppgaven er åpen og du kan legge inn egne forutsetninger
dersom du trenger det for å løse oppgaven. Det er viktig at du
opplyser om dette i besvarelsen. Oppgaven gir muligheter til
forskjellige, men likeverdige løsninger
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Oppgave: Vårfest
Situasjonsbeskrivelse:
Din gode venninne kjøpte et gammelt lite hus, som hun grundig restaurerte i riktig
stil. Hun vil invitere sine venninner til en innflytningsfest den 25.mai, og har bedt deg
om å planlegge blomsterarbeider til denne anledningen. Hun ønsker
blomsterarbeider både med snittmateriale og potteplanter. De må stå i stil både til
interiøret og årstiden.

Oppgaver:
1. Planlegg forskjellige blomsterarbeider som passer til denne anledningen med
skisser og materialvalg. Skriv norske og vitenskapelige navn på
plantematerialet du velger å bruke.
Begrunn idéen din i forhold til husets stil, årstid og anledningen.
2. Presentér og analysér minst ett av de planlagte blomsterarbeidene nærmere.
3. Du oppdager at noen av plantene ikke vokser som de skal. Drøft hva
årsakene til dette kan være.
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