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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varar i 4 timar.

Hjelpemidlar

Alle hjelpemidla er tillaten, bortsett frå Internett og andre verktøy
som kan brukas til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Viss du brukar kjelder i svaret ditt, skal desse alltid gjevast opp
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal oppgje forfattar og fullstendig tittel på både lærebøkar og
anna litteratur. Viss du brukar utskrift eller sitat frå Internett, skal
du oppgje nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande:







Eksamen

Grad av måloppnåing knytt til dei enkelte læreplanmål.
Faglege kunnskapar og haldningar som er relevant i
oppgåvene.
Ha fokus på klienten.
Kreativitet i val av løysningar.
Ser yrkesutøvinga i eit heilskapleg perspektiv.
At du viser profesjonalitet i yrkesutøving.
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Kompetansemål som blir vektlagt ved vurderinga:
Elevene skal:
 utføre farging av vipper og bryn og vise kunnskapar om fargeprosessar
 forklare prinsippa for universell utforming
 drøfte kva profesjonell kundebehandling inneberer, og yte service overfor ulike
pasientar og kundar
 bruke kartotekkort i kundebehandlinga
 forstå hensikta med prosedyrar som reiskap for kvalitetssikring i utføring av
behandlingar

Case:

Du er praksiselev ved Steinsiden frisør og spa. Du skal få utføre farging av
vipper og bryn i dag sidan det er siste dagen din her. Du får tett oppfølging av
rettleiar heile tida, men du skal framstå som om det er du som er ansvarleg.
Kunden din heiter Ulrikke, er 42 år og blind, og har aldri farga vipper og bryn
før.

Oppgåve 1) Gjer greie for korleis du planlegg, gjennomfører og avsluttar ei
behandling med farging av vipper og bryn på Ulrikke. Forklar òg kva
som er viktig å vite om fargeprosessen.
Oppgåve 2) Beskriv korleis du vil gje Ulrikke god service gjennom behandlinga.
Oppgåve 3) Forklar kvifor det er viktig for deg som terapeut, å bruke kartotekkort
når du behandlar kundane dine.

Ulrikke, som er blind, meiner klinikken er dårleg utforma med tanke på
universell utforming.

Oppgåve 4) Forklar viktigheita av universell utforming og korleis det bør takas
omsyn til i klinikken. Legg vekt på korleis lokala bør vera, men
òg korleis du som hudpleiar skal opptre for at alle kundar, uansett
utfordring, skal føle seg velkomen.
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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

I vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende:







Eksamen

Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte
læreplanmål.
Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i
oppgavene.
Ha fokus på klienten.
Kreativitet i valg av løsninger.
Ser yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv.
At du viser profesjonalitet i yrkesutøvelsen.
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Kompetansemål som blir vektlagt ved vurderingen:
Elevene skal:
 utføre farging av vipper og bryn og vise kunnskaper om fargeprosesser
 forklare prinsippene for universell utforming
 drøfte hva profesjonell kundebehandling innebærer, og yte service overfor ulike
pasienter og kunder
 bruke kartotekkort i kundebehandling
 forstå hensikten med prosedyrer som redskap for kvalitetssikring i utførelsen av
behandlinger

Case:

Du er praksiselev ved Steinsiden frisør og spa. Du skal få utføre farging av
vipper og bryn i dag siden det er siste dagen din her. Du får tett oppfølging av
veileder hele tiden, men du skal framstå som om det er du som er ansvarlig.
Kunden din heter Ulrikke, er 42 år og blind, og har aldri farget vipper og bryn
før.

Oppgave 1) Redegjør for hvordan du planlegger, gjennomfører og avslutter en
behandling med farging av vipper og bryn på Ulrikke. Forklar også hva
som er viktig å vite om fargeprosessen.
Oppgave 2) Beskriv hvordan du vil gi Ulrikke god service gjennom behandlingen.
Oppgave 3) Forklar hvorfor det er viktig for deg som terapeut å bruke kartotekkort
når du behandler kundene dine.

Ulrikke, som er blind, mener klinikken er dårlig utformet med tanke på
universell utforming.

Oppgave 4) Forklar viktigheten av universell utforming og hvordan det bør tas
hensyn til i klinikken. Legg vekt på hvordan lokalene bør være, men
også hvordan du som hudpleier skal opptre for at alle kunder, uansett
utfordring, skal føle seg velkommen.
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