Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
29. mai 2018
HSF1003
Yrkesutøving / yrkesutøvelse
Programområde: Vg1 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 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.

Informasjon om
vurderinga

VURDERINGSRETTLEING FOR SVARA 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 ferdigheter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg
på ein føremålstenleg måte

Oppgåvesettet består av totalt seks sider

Side 2 av 6

Case:
Kristin har snart fullført vg1 HO, og har gjennom praksis på skolen, fått sommarjobb
på sjukeheimen. Hun gler seg til å få arbeide og tene pengar, og er spent på om alt
det viktige ho har lært i programfaga sit, og om ho får til å bruke kunnskapane og
kompetansen i arbeidet ho har framfor seg med dei eldre.
På sjukeheimen skal ho no jobbe på ei anna avdeling. Hun kjenner derfor ikkje dei
tilsette og bebuarane så godt. Hun kjenner seg ikkje så trygg på å ta initiativ og
ansvar som på den andre avdelinga, som ho har hatt praksis ved. Det er også fleire
yrkesgrupper på denne avdelinga enn på den førre. Dei gler ho seg til å få betre
kjennskap til. Ho har ikkje fått arbeidskontrakt enda, og er spent på om ho får noko
ferie denne sommaren.

Oppgåve 1
a) Gjer greie for omgrepa service, etikk og omsorg
b) Gje eksempel på korleis Kristin kan bruke denne kunnskapen i sin
yrkessituasjon.

Oppgåve 2
a) Gjer greie for kva læring og opplevingar inneberer i arbeidet med dei ulike
aldersgruppene.
b) Korleis kan Kristin som tilsett i helse, sosial eller oppvekstsektoren leggje til
rette for læring og opplevingar i sitt yrke?

Oppgåve 3
a) Gjer greie for kva for lover som regulerer Kristin sin arbeidsplass
b) Grunngje kvifor det er viktig å ha kjennskap til lover og regelverk for ein tilsett i
helse, sosial eller oppvekstsektoren.

Oppgåve 4
a) Gjer greie for omgrepet profesjonalitet og drøft kva det vil innebere for Kristin
å være profesjonell i yrket sitt.
b) Gjer greie for yrkesgrupper det er naturleg at Kristin kan komme til å
samarbeide med i yrket sitt. Drøft viktigheta av eit heilskapleg samarbeid for
dei ulike bebuarane på sjukeheimen.

Eksamen

Side 3 av 6

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
-

Andre
opplysninger

Eksamen

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 oppgaven
 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 måte.

Oppgavesettet består av totalt seks sider.

Side 4 av 6

Case:
Kristin har snart fullført vg1 HO og har gjennom praksis på skolen fått sommerjobb
på sykehjemmet. Hun gleder seg til å få jobbe og tjene penger og er spent på om alt
det viktige hun har lært i programfagene sitter, og om hun får til å anvende
kunnskapene og kompetansen i arbeidet hun har foran seg med de eldre.
På sykehjemmet skal hun nå jobbe på en annen avdeling. Hun kjenner derfor ikke de
ansatte og beboerne så godt. Hun kjenner seg ikke så trygg på å ta initiativ og
ansvar som på den andre avdelingen, hvor hun har hatt praksis. Det er også flere
yrkesgrupper på denne avdelingen enn på den forrige. De gleder hun seg til å få
bedre kjennskap til. Hun har ikke fått arbeidskontrakten sin enda, og er spent på om
hun får noe ferie denne sommeren.

Oppgave 1
a) Gjør rede for begrepene service, etikk og omsorg
b) Vis til eksempler på hvordan Kristin kan benytte denne kunnskapen i sin
yrkessituasjon.

Oppgave 2
a) Gjør rede for hva læring og opplevelser innebærer i arbeidet med ulike
aldersgrupper.
b) Vurder hvordan Kristin som ansatt i helse, sosial eller oppvekstsektoren kan
legge til rette for læring og opplevelser i sitt yrke.

Oppgave 3
a) Gjør rede for hvilke lover som regulerer Kristins arbeidsplass
b) Begrunn hvorfor det er viktig å ha kjennskap til lover og regelverk for en ansatt
i helse, sosial eller oppvekstsektoren.

Oppgave 4
a) Gjør rede for begrepet profesjonalitet og drøft hva det vil innebære for Kristin å
være profesjonell i sitt yrke.
b) Gjør rede for yrkesgrupper det er naturlig at Kristin kan komme til å
samarbeide med i sitt yrke. Drøft viktigheten av et helhetlig samarbeid for de
ulike beboerne på sykehjemmet.

Eksamen
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