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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

I vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande:


Grad av måloppnåelse i høve til dei enkelte læreplanmål.



Bruk av korrekt fagterminologi.



Fagleg kunnskap og haldningar som er relevant i
oppgåvene.



Fokus på klienten.



Kreativitet i valg av løysingar.



Yrkesutøvelsen i eit heilskapleg perspektiv.



Profesjonalitet i yrkesutføringa.

HUSK Å NUMMERER OPPGÅVENE PÅ SVARARKET
Andre
opplysningar
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Situasjonsbeskriving:
Du er elev ved Grimsøy vidaregåande skule og skal i dag øve på voksing av
legger. Du har fått ein kunde ved navn Solveig.

Oppgåve 1
a) Forklar korleis du førebur, gjennomfører og avsluttar behandlinga på Solveig.
Du skal vokse begge leggane. Grunngje svaret ditt.
b) Beskriv tre ulike kontraindikasjonar som er spesielt viktige i høve til voksing og
kvifor desse er viktige.
c) Ergonomiske prinsipp er viktig i hudpleieyrket. Forklar korleis du vil ta vare på
dette prinsippet når du utfører voksbehandlinga.

Oppgåve 2
Solveig har vore hos dykk før på kundedagar og har derfor allereie fylt ut kundekort.
På kundekortet ser du at Solveig jobbar innanfor servicebransjen.
Korleis vil du yte service ovanfor Solveig? Og kva vil du gjere for at Solveig skal
oppfatte deg som profesjonell? Drøft svaret ditt.

Oppgåve 3
Solveig fortel at ho har hatt det veldig stressande på jobben den siste tida og ynskjer
derfor ei ansiktsbehandling med massasje i tillegg, dersom du har anledning. Det
nærmar seg eksamen så læraren er positiv til at du kan utføre fleire behandlingar.
a) Korleis går du fram for å finne riktig hudtype på Solveig?
b) Du skal utføre massasje på ansikt og nakke ut i frå hudtilstand. Kva leggjer du
i dette?
c) Gjer greie for moglege verknader av ei massasje på kunden din.
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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:


Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte
læreplanmål.



Bruk av korrekt fagterminologi.



Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i
oppgavene.



Fokus på klienten.



Kreativitet i valg av løsninger.



Yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv.



Profesjonalitet i yrkesutøvelsen.

HUSK Å NUMMERER OPPGAVENE I SVARARKET
Andre
opplysninger
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Situasjonsbeskrivelse:
Du er elev ved Grimsøy videregående skole og skal i dag øve på voksing av
legger. Du har fått en kunde ved navn Solveig.

Oppgave 1
a) Forklar hvordan du forbereder, gjennomfører og avslutter behandlingen på
Solveig. Du skal vokse begge leggene. Begrunn svaret ditt.
b) Beskriv tre ulike kontraindikasjoner som er spesielt viktige i forhold til voksing
og hvorfor disse er viktige.
c) Ergonomiske prinsipper er viktig i hudpleieyrket. Forklar hvordan du vil ivareta
dette prinsippet når du utfører voksbehandlingen.

Oppgave 2
Solveig har vært hos dere før på kundedager og har derfor allerede fylt ut kundekort.
På kundekortet ser du at Solveig jobber innenfor servicebransjen.
Hvordan vil du yte service overfor Solveig? Og hva vil du gjøre for at Solveig skal
oppfatte deg som profesjonell? Drøft svaret ditt.

Oppgave 3
Solveig forteller at hun har hatt det veldig stressende på jobben den siste tiden og
ønsker derfor en ansiktsbehandling med massasje i tillegg hvis du har anledning. Det
nærmer seg eksamen så læreren er positiv til at du kan utføre flere behandlinger.
a) Hvordan går du frem for å finne riktig hudtype på Solveig?
b) Du skal utføre massasje på ansikt og nakke ut i fra hudtilstand. Hva legger du
i dette?
c) Gjør rede for mulige virkninger av en massasje på kunden din.
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