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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.

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 analysa 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 besvarelsen. Oppgåva gir moglegheit til
forskjellige, men likeverdige løysingar.

Eksamen

Side 2 av 6

Ein MC klubb skal feire 25-årsjubiléet sitt. Det er eit ønske om at du skal planlegge
utsmykking i lokalet. Dei reknar med at det blir ca 40 gjester.
Oppgåve 1.
Planlegg minst tre ulike blomsterarbeid som passar til anledninga.
Lag skisser av forslaga dine.
Oppgåve 2.
Analysér eitt av produkta.
Skriv norske og botaniske namn på materiala du har brukt i arbeida.
Oppgåve 3.
Grunngje og vurder arbeidsprosessen i forhold til kriteria for kvalitet, ønske frå
kunden, HMS, tid og økonomi.
Alle oppgåvene skal besvarast.
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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.

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 analysen 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 MC klubb skal feire sitt 25-årsjubileum. Det er et ønske om at du skal planlegge
utsmykning i lokalet. De regner med at det blir ca 40 gjester.
Oppgave 1.
Planlegg minst tre ulike blomsterarbeider som passer til anledningen.
Lag skisser av forslagene dine.
Oppgave 2.
Analyser et av produktene.
Skriv norske og botaniske navn på materialene du har brukt i arbeidene.
Oppgave 3.
Begrunn og vurder arbeidsprosessen i forhold til kriteriene for kvalitet, ønsker fra
kunden, HMS, tid og økonomi.
Alle oppgavene skal besvares.
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