Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
13.11.2019
ADI2001 Nyanlegg

Programområde: Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

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

Eksamenssvaret skal vise i kva grad kandidaten har kompetanse
i faget, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av ei
typisk anleggsgartnaroppgåve.
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Oppgåve 1
Situasjonsbeskriving
I heimkommunen din skal du etablere eit grøntanlegg for ein familie i eit rekkehus,
med fast dekke og kantavgrensing i innkøyrsla. I tillegg skal det opparbeidast eit
plantefelt for busker/staudar i bakkant av kantstein. Det skal også leggast ferdiggras
og plantast eit lite tre.
Kotehøgda ved vegen er 127,20moh. Høgda ved døra er 127,35moh. Avstanden
mellom desse punkta er 6,50m.
Området er grovplanert med grov pukk.
Du skal:
 Montere kantavgrensing
 Legge fast dekke i innkøyrsle
 Etablere plantefelt og plante ut bak kantavgrensing
 Etablere ferdiggras og plante eit lite tre
Bruk gjerne skisser for å vise kva du vil gjere.
Dersom du meiner oppgåva manglar opplysningar, står du fritt til å velje eigne
løysingar.

Oppgåve
Forklar korleis du vil planlegge og gjennomføre arbeida.
Grunngje vala dine.
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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

Eksamenssvaret skal vise i hvilken grad kandidaten har
kompetanse i faget, evne til planlegging, gjennomføring og
vurdering av en typisk anleggsgartneroppgave.
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Oppgave 1
Situasjonsbeskrivelse
I din hjemkommune skal du etablere et grøntanlegg for en familie i et rekkehus, med
fast dekke og kantavgrensing i innkjøringen. I tillegg skal det opparbeides et
plantefelt for busker/stauder i bakkant av kantstein. Det skal også legges ferdiggras
og plantes et lite tre.
Kotehøyden ved veien er 127,20moh. Høyden ved døra er 127,35moh. Avstanden
mellom disse punktene er 6,50m.
Området er grovplanert med grov pukk.
Du skal:
 Montere kantavgrensing
 Legge fast dekke i innkjørsel
 Etablere plantefelt og beplante bak kantavgrensing
 Etablere ferdiggras og plante et lite tre
Bruk gjerne skisser for å vise hva du vil gjøre.
Dersom du mener oppgaven mangler opplysninger, står du fritt til å velge egne
løsninger.

Oppgave
Forklar hvordan du vil planlegge og gjennomføre arbeidene.
Begrunn valgene dine.
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