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Programområde: Programområde for barne- og
ungdomsarbeiderfag

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.

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

Eksamen

VURDERINGSRETTLEING 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



meistre relevante grunnleggande ferdigheiter



bruke eksempel der det er relevant



bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg på
ein føremålstenleg måte
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Oppgåve
I denne oppgåva vel du om du arbeider med barn i


barnehagealder

eller


skole og SFO

eller


ungdomsklubb.

Du arbeider med ei gruppe på 12 barn/unge.


To av deltakarane i gruppa er nykomne flyktningar, ein frå Syria og ein frå
Eritrea. Dei har begynnande norskkunnskapar.



Du veit at fleire i gruppa har interesse innanfor kunstmaling og andre liker godt
å være ute i naturen. Dei andre veit du ikkje så mykje om.



To i gruppa utfordrar deg med å prøve ut grensene dine.

Målsettinga for ein del av arbeidet ditt i november og desember er at
ungane/ungdommane skal pynte grupperommet, klasserommet, klubblokalet eller
uteområde sitt til jul.

Spørsmål
a) Kva for ulike formar for kommunikasjon kan det være lurt å legge vekt på i
denne gruppa?
b) Korleis vil du arbeide med kommunikasjonen i denne gruppa for å få
gjennomført målsettingane dine?
c) Kvifor er språk og kommunikasjon viktig for utviklinga av personlegdom?
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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.

Informasjon
om
vurderingen

Eksamen

VURDERINGSRETTLEDING FOR BESVARELSEN
-

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.
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Oppgave
I denne oppgaven velger du om du jobber med barn i


barnehagealder

eller


skole og SFO

eller


ungdomsklubb.

Du jobber med en gruppe på 12 barn/unge.


To av deltakerne i gruppa er nyankomne flykninger, en fra Syria og en fra
Eritrea. De har begynnende norskkunnskaper.



Du vet at flere i gruppa har interesser innenfor kunstmaling og andre liker godt
å være ute i naturen. De andre vet du ikke så mye om.



To i gruppen utfordrer deg med å prøve ut grensene dine.

Målsetting for en del av arbeidet ditt i november og desember er at
ungene/ungdommene skal pynte sitt grupperom, klasserom, klubblokale eller
uteområde til jul.

Spørsmål
a) Hvilke ulike former for kommunikasjon kan det være lurt å legge vekt på i
denne gruppa?
b) Hvordan vil du jobbe med kommunikasjonen i denne gruppa for å få
gjennomført målsettingen din?
c) Hvorfor er språk og kommunikasjon viktig for personlighetsutviklingen?
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