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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 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 nytter utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

VURDERINGSRETTLEIING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA
- Når du løyser oppgåva må du forklare dei vala du tek, og
grunngje dei.
Kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
viser du ved å:
 presentere og nytte fagstoff, og grunngje dine synspunkt
og forslag til løysing på oppgåva
 trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for oppgåva sine problemstillingar
 gjere greie for resultatet/konsekvensane av dine faglege
val
 mestre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 nytte eksempel der det er relevant
 nytte fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
føremålstenleg og etterretteleg måte

Andre
opplysningar
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Oppgåve 1
Kultur er alt vi har felles og som bind oss saman. I Noreg lever vi i dag i eit
fleirkulturelt samfunn.
Kva for moglegheiter og utfordringar gjev dette oss som yrkesutøvarar i helse- og
oppvekstsektoren?

Oppgåve 2
a) Gjer greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og
oppvekstsektoren.
b) Beskriv i korte trekk kva arbeidsmiljølova inneheld og kvifor det er viktig for
deg som arbeidstakar å ha kjennskap til denne lova?

Oppgåve 3
a) Innafor helse og oppvekstsektoren er omsorg og service ein vesentleg del
av yrkesutøvinga. Gje eksempel på omgrepa omsorg og service og gjer
greie for skilnaden mellom dei.
b) Nemn nokre etiske prinsipp innafor yrkesetikken og forklar kort kva dei
inneber.

Oppgåve 4
Gjer greie for skilnaden mellom å vere personleg, privat og profesjonell i
yrkessamanheng.

Oppgåve 5
Læring og opplevingar gir livet meining.
Gje eksempel på korleis læring skjer og kva for faktorar som kan påverke læring for
brukarar i helse- og oppvekstsektoren.
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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.

Informasjon om
vurderingen

VURDERINGSRETTLEDING FOR BESVARELSEN
- Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse
Kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen
viser du 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 eksempler der det er relevant
 bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte.

Andre
opplysninger
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Oppgave 1
Kultur er alt vi har felles og som binder oss samme. I Norge lever i dag i et
flerkulturelt samfunn.
Hvilke muligheter og utfordringer gir dette oss som yrkesutøvere i helse- og
oppvekstsektoren?

Oppgave 2
a) Gjør greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og
oppvekstsektoren.
b) Beskriv i korte trekk hva arbeidsmiljøloven inneholder og hvorfor det er
viktig for deg som arbeidstaker å ha kjennskap til denne loven?

Oppgave 3
a) Innenfor helse- og oppvekstsektoren er omsorg og service en vesentlig del
av yrkesutøvingen. Gi eksempel på begrepene omsorg og service og gjør
rede for forskjellen mellom dem.
b) Nevn noen etiske prinsipper innenfor yrkesetikken og forklar kort hva de
innebærer.

Oppgave 4
Gjør rede for forskjellen mellom å være personlig, privat og profesjonell i
yrkessammenheng. Gi eksempler.

Oppgave 5
Læring og opplevelser gir livet mening.
Gi eksempel på hvordan læring skjer og hvilke faktorer som kan påvirke læring for
brukere i helse- og oppvekstsektoren.
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