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Eksamen
13.11.2019
HHO2001 Stalldrift

Programområde: Heste- og hovslagerfag vg2

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

Når du løyser oppgåva, må du beskrive og grunngi vala du gjer.
Kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
viser du ved å
- presentere og bruke fagstoff og grunngi synspunkta dine
og forslaga dine til løysingar 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 fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og etterretteleg måte
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Beskriving
Du er tilsett som stallansvarleg og instruktør i ein stall med 15 hestar. Stallen har
over tid slite med manglande vedlikehald både inne og på uteområda. Du har fått i
oppgåve å sette opp nye luftegardar. I tillegg skal du vurdere om innreiinga i stallen
oppfyller krava i dagens forskrifter. Det skal òg utarbeidast nye rutinar for stallen med
vekt på HMS.

Oppgåve 1
Du skal sette opp fem nye luftegardar.
a) Vel ut og beskriv to typar materialar som eignar seg til å sette opp luftegardar
med. Grunngi valet av materialar ut frå gjeldande regelverk.
b) Kva for krav må vi ta omsyn til når vi utformer luftegardar?
c) Kva for alternativ har vi til dekke i luftegardar? Vel to ulike dekke og diskuter
fordelar og ulemper med dei.

Oppgåve 2
Det skal utarbeidast nye rutinar på stallen, og desse skal legge vekt på HMS. Skriv
eit forslag til nye rutinar som beskriv korleis stallen skal vareta HMS for tilsette, dyr
og besøkande.

Oppgåve 3
Stallen består av 4 spiltau og 11 boksar. Korleis bør innreiinga til hest vere utforma
for at det skal vere trygt å ha hestar oppstalla? Kva for alternative oppstallingsformer
har vi til hest?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler 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

Når du løser oppgaven, må du beskrive og begrunne valgene du
gjør.
Kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen
viser du ved å
- presentere og bruke fagstoff og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsninger på oppgaven
- trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
- gjøre rede for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine
- mestre relevante grunnleggende ferdigheter
- bruke eksempler der det er relevant
- bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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Beskrivelse
Du er ansatt som stallansvarlig og instruktør i en stall med 15 hester. Stallen har over
tid slitt med manglende vedlikehold både inne og på uteområdene. Du har fått i
oppgave å sette opp nye luftegårder. I tillegg skal du vurdere om stallens innredning
oppfyller kravene i dagens forskrifter. Det skal også utarbeides nye rutiner for stallen
med vekt på HMS.

Oppgave 1
Du skal sette opp fem nye luftegårder.
a) Velg ut og beskriv to typer materialer som egner seg til å sette opp luftegårder
med. Begrunn ditt valg av materialer ut fra gjeldende regelverk.
b) Hvilke krav må vi forholde oss til når vi utformer luftegårder?
c) Hvilke alternativer har vi til dekke i luftegårder? Velg to ulike dekker og
diskuter fordeler og ulemper med dem.

Oppgave 2
Det skal utarbeides nye rutiner på stallen, og disse skal legge vekt på HMS. Skriv et
forslag til nye rutiner som beskriver hvordan stallen skal ivareta HMS for ansatte, dyr
og besøkende.

Oppgave 3
Stallen består av 4 spiltau og 11 bokser. Hvordan bør innredningen til hest være
utformet for at det skal være trygt å ha hester oppstallet? Hvilke alternative
oppstallingsformer har vi til hest?
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