Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
21.11.2019
HSF1003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse

Programområde: Programområde for helse- og
oppvekstfag

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 utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre dei 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

VURDERINGSRETTLEIING FOR SVARET
– 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

Andre
opplysningar

Eksamen



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

NB! Du skal svare på alle oppgåvene
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Eksamensoppgåve
Du er elev på Vg1 helse og oppvekst og har praksis i ein barnehage. Du jobbar på ei
avdeling for 3–5-åringar. På avdelinga di er det to barn frå Syria. Dei er nettopp
komne til Noreg og kan lite norsk. Eit anna barn, Kari, sit i rullestol og har ikkje
kontroll på urin og avføring. Denne veka er temaet haust, og det står blant anna tur
på programmet, i tillegg til bakedag.

Oppgåve 1
a) Gjer greie for omgrepet profesjonalitet.
b) Vurder korleis du kan opptre profesjonelt overfor Kari, som sit i rullestol.

Oppgåve 2
a) Gjer greie for korleis du kan legge til rette for at Kari kan vere med på ulike
aktivitetar i barnehagen.
b) Drøft kvifor det er viktig å yte omsorg og service i arbeidet ditt, og gi eksempel på

korleis du vil møte Kari og dei to barna frå Syria med omsorg og service.

Oppgåve 3
a) Gjer greie for kva du legg i omgrepet eit fleirkulturelt samfunn.
b) Vurder korleis du kan bruke kulturelt mangfald som ein ressurs i arbeidet ditt, og
kvifor dette er viktig for barna med syrisk bakgrunn.

Oppgåve 4
a) Kva for yrkesgrupper er det naturleg å samarbeide med i ein barnehage? Grunngi
kvifor det er viktig at fleire yrkesgrupper er til stades i barnehagen.
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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 utveksle informasjon med andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal du alltid oppgi dem
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
- 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

Andre
opplysninger

Eksamen



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, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

NB! Du skal svare på alle oppgavene
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Eksamensoppgave
Du er elev på Vg1 helse og oppvekst og har praksis i en barnehage. Du jobber på en
avdeling for 3–5-åringer. På avdelingen din er det to barn fra Syria. De har nettopp
kommet til Norge og kan lite norsk. Et annet barn, Kari, sitter i rullestol og har ikke
kontroll på urin og avføring. Denne uka er temaet høst, og det står bl.a. tur på
programmet, i tillegg til bakedag.

Oppgave 1
a) Gjør rede for begrepet profesjonalitet.
b) Vurder hvordan du kan opptre profesjonelt overfor Kari, som sitter i rullestol.

Oppgave 2
a) Gjør rede for hvordan du kan legge til rette for at Kari kan være med på ulike
aktiviteter i barnehagen.
b) Drøft hvorfor det er viktig å yte omsorg og service i arbeidet ditt, og gi eksempler

på hvordan du vil møte Kari og de to barna fra Syria med omsorg og service.

Oppgave 3
a) Gjør rede for hva du legger i begrepet et flerkulturelt samfunn.
b) Vurder hvordan du kan bruke kulturelt mangfold som en ressurs i arbeidet ditt, og
hvorfor dette er viktig for barna med syrisk bakgrunn.

Oppgave 4
a) Hvilke yrkesgrupper er det naturlig å samarbeide med i en barnehage? Begrunn
hvorfor det er viktig at flere yrkesgrupper er til stede i barnehagen.
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