Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
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Helsefremmande arbeid / helsefremmende arbeid
Programområde: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

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

Informasjon om
vurderinga

VURDERINGSRETTLEING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA
-

Andre
opplysningar

Eksamen

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
 meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og
vedlegg på ein føremålstenleg måte

NB: Du skal svare på alle tre oppgåvene
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Psykisk helse
I rammeplana for barnehagen står det som følger:
«Barnehagen skal ha ein helsefremmende og førebyggande funksjon og bidra til å
utgjevne sosiale forskjellar. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmas i
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, meistring og følelse
av eigenverd og førebygge krenkelsar og mobbing. Om et barn opplever krenkelsar
eller mobbing, må barnehagen handtere, stoppe og følge opp dette.»

Oppgåve 1
Gjer greie for kva for måte fysisk og psykisk helse heng saman med kvarandre. Bruk
gjerne eksempel frå barnehagen og belys tema gjennom relevant teori.

Mobbing og rasisme
Barne- og familiedepartementet har gitt ut eit informasjonshefte som blir kalla «Eit
hefte for deg som arbeider i barnehagen». Der står det mellom anna
«Det er satt i verk ein aktiv innsats mot mobbing som ledd i eit samarbeid mellom
regjeringa, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalet for Grunnskolen,
Utdanningsforbundet og Barneombodet. I Manifest mot mobbing forpliktar partane
seg til aktivt å medverke til at mobbing blant barn og unge ikkje skjer, og partane har
ein felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet. Det er satt i verk ulike
tiltak retta mot forskjellige grupper i samfunnet.»

Oppgåve 2
Drøft ulike tiltak du som barne- og ungdomsarbeidar kan gjennomføre i arbeidet ditt i
barnehage, skole/SFO eller ungdomsklubb som skal førebygge mobbing og rasisme.

Omsorgssvikt
Ta utgangspunkt i at du arbeider som barne- og ungdomsarbeidar i ein barnehage,
skole/SFO eller ungdomsklubb.

Oppgåve 3
Gje eksempel på teikn som tyder på omsorgssvikt og andre urovekkande forhold,
knytt til den aldersgruppa du arbeider med. Gjer greie for kva for ansvar du som
barne- og ungdomsarbeidar har i slike saker.

Eksamen
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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
-

Andre
opplysninger

Eksamen

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 å 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.


NB: Du skal svare på alle tre oppgavene
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Psykisk helse
I rammeplan for barnehagen står det følgende:
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse
av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser
eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.»

Oppgave 1
Gjør rede for hvordan fysisk/ psykisk helse henger sammen. Bruk gjerne eksempler
fra barnehagen og belys tema gjennom relevant teori.

Mobbing og rasisme
Barne- og familiedepartementet har gitt ut ett informasjonshefte som heter «Et hefte
for deg som arbeider i barnehagen». Der står det bl.a.
«Det er satt i verk en aktiv innsats mot mobbing som et samarbeid mellom
regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget for Grunnskolen,
Utdanningsforbundet og Barneombudet. I Manifest mot mobbing forplikter partene
seg til aktivt å medvirke til at mobbing blant barn og unge ikke skjer, og partene har
en felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet. Det er iverksatt ulike
tiltak rettet mot forskjellige grupper i samfunnet.»

Oppgave 2
Drøft ulike tiltak du som barne- og ungdomsarbeider kan gjennomføre i ditt arbeid i
barnehage, skole/SFO eller ungdomsklubb og som skal forebygge mobbing og
rasisme.

Omsorgssvikt
Ta utgangspunkt i at du arbeider som barne- og ungdomsarbeider i en barnehage,
skole/SFO eller ungdomsklubb.

Oppgave 3
Gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold,
knyttet til den aldersgruppen du arbeider med. Gjør rede for hvilket ansvar du som
barne- og ungdomsarbeider har i slike saker.

Eksamen
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