Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
29. november 2017
HSF1003
Yrkesutøving/ Yrkesutøvelse
Programområde: Helse- og oppvekstfag

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan nyttast 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 dato for
nedlasting.

Informasjon om
vurderinga

VURDERINGSRETTLEIING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA
- Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og
grunngje dei.
- Kompetansen i faget ditt, ut frå kompetansemåla i læreplanen,
viser du ved å:


presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslag til løysing på oppgåva



trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva.



gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine.

Andre
opplysningar

Eksamen



meistre relevante grunnleggande ferdigheiter



bruke eksempel der det er relevant



bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg på
ein føremålstenleg måte

Eksamensoppgåva er interessedifferensiert og gir moglegheit for
å ta utgangspunkt i det yrket du har tenkt å utdanne deg til.
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Oppgåve 1
Ta utgangspunkt i det yrke du har tenkt å utdanne deg til. Gjer greie for kjenneteikn
på profesjonalitet innanfor valt yrke. Gje eksempel på kunnskapar, ferdigheiter og
haldningar du må ha for å vere profesjonell i dette yrket.

Oppgåve 2
Som yrkesutøvar i oppvekst-, helse- og sosialsektoren skal du stimulere brukaren til
læring og opplevingar. Målet er at dei skal bli sjølvhjelpne og leve eit best mogleg liv.
Ta utgangspunkt i det yrke du har tenkt å utdanne deg til. Gje eksempel på korleis
brukaren kan bli stimulert til læring og opplevingar, uavhengig av alder, kultur og
funksjonsnivå.

Oppgåve 3
Noreg er eit fleirkulturelt samfunn som inneber at menneske frå mange land og
kulturar lever og jobbar side om side. Ta utgangspunkt i det yrket som du har tenkt å
utdanne deg til, og gje eksempel på ulike moglegheiter og utfordringar dette gir.

Oppgåve 4
Samfunnet i dag er prega av store og hurtige endringar i oppvekst- helse- og
sosialsektoren. Ta utgangspunkt i det yrket du har valt å utdanne deg til og drøft
korleis endringane i samfunnet påverkar yrkesutøvinga di.
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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

VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN
- Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse
- Din kompetanse 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 problemstillingene i oppgava.
 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

Eksamensoppgaven er interessedifferensiert og gir mulighet for
å ta utgangspunkt i det yrket du har tenkt å utdanne deg til.
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Oppgave 1
Ta utgangspunkt i det yrket du har tenkt å utdanne deg til. Gjør greie for kjennetegn
på profesjonalitet innenfor valgt yrke. Gi eksempler på kunnskaper, ferdigheter og
holdninger du må ha for å være profesjonell i dette yrket.

Oppgave 2
Som yrkesutøver i oppvekst-, helse- og sosialsektoren skal du stimulerer brukeren til
læring og opplevelser. Målet er at de skal bli selvhjulpne og leve et best mulig liv. Ta
utgangspunkt i det yrket du har tenkt å utdanne deg til og gi eksempler på hvordan
brukeren kan stimuleres til læring og opplevelser, uavhengig av alder, kultur og
funksjonsnivå.

Oppgave 3
Norge er et flerkulturelt samfunn som betyr at mennesker fra mange land og kulturer
lever og jobber side om side. Ta utgangspunkt i det yrket som du har tenkt å utdanne
deg til og gi eksempler på ulike muligheter og utfordringer dette gir.

Oppgave 4
Samfunnet i dag er preget av store og hurtige endringer i oppvekst- helse- og
sosialsektoren. Ta utgangspunkt i det yrket du har valgt å utdanne deg til og drøft
hvordan endringene i samfunnet påvirker yrkesutøvelsen din.
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