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BLD2001 Produksjon

Programområde: Blomsterdekoratør

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.
Omsetjingsprogram er ikkje tillatne i norsk.

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

Vedlegg som skal
leverast inn

Eventuelle skisser, teikningar og andre visualiseringar.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen skal prøve i kva grad du har nådd kompetansemåla
som er fastsett i læreplanen Vg2 produksjon.
Det som vil bli lagt vekt på i vurderinga er korleis du forklarer dei
teknikkar og framgangsmåtar du bruker; og grunngjeving av val
og idear.

Andre
opplysningar

Oppgåva er open og du kan legge inn eigne føresetnader
dersom du treng det for å løyse oppgåva. Det er viktig at du
opplyser om dette i eksamenssvaret. Oppgåva gir moglegheiter
til ulike, men likeverdige løysingar.

Eksamen
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Ei venninne av deg skal gifte seg i sommar. Ho ønskjer at vigselen skal føregå på ei
strand. Som ei god venninne og blomsterdekoratør ønskjer ho at du skal lage
brudebuketten hennar og Corsagen til brudgommen.
Oppgåve 1.
Lag forslag på to ulike brudebukettar til venninna di.
Lag skisser av begge som du presenterer for henne.
Oppgåve 2.
Ut frå val av brudebukett skal du: Gi ei grundig forklaring på teknikken du vil bruke og
kva du må legge vekt på for å lage ein funksjonell brudebukett.
Lag ei liste over materialbruken i brudebuketten.
Oppgåve 3.
Forklar framgangsmåten og kva du må legge vekt på når du skal lage Corsagen til
brudgommen.
Lag eit sideriss av Corsagen.
Alle oppgåvene skal svarast på.

Eksamen

Side 3 av 6

Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

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

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
produksjon.
Det som vil bli vektlagt i vurderingen er din forklaring av de
benyttede teknikker og fremgangsmåter; og begrunnelser av
dine valg og ideer.

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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En venninne av deg skal gifte seg i sommer. Hun ønsker at vielsen skal foregå på en
strand. Som en god venninne og blomsterdekoratør ønsker hun at du skal lage
brudebuketten hennes og Corsagen til brudgommen.
Oppgave 1.
Lag forslag på to ulike brudebuketter til din venninne.
Lag skisser av begge som du presenterer for henne.
Oppgave 2.
Ut fra valg av brudebukett skal du: Gi en grundig forklaring på teknikken du vil bruke
og hva du må legge vekt på for å lage en funksjonell brudebukett.
Lag en liste over materialbruken i brudebuketten.
Oppgave 3.
Forklar framgangsmåten og hva du må legge vekt på når du skal lage Corsagen til
brudgommen.
Lag et sideriss av Corsagen.
Alle oppgavene skal besvares.
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