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Nynorsk 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå opent Internett og andre 

verktøy som kan brukast til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det 

ikkje tillate å kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat eller 

andre moglegheiter for å 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 utskrifter eller sitat frå Internett, 

skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg 1. Teikning 

Informasjon om 

oppgåva 

Dersom du meiner at det manglar opplysningar for å løyse 

eksamensoppgåva, eller at det er feil ved oppgåva, skal du sjølv 

velje og beskrive dine eigne føresetnader og eventuelt kva feila 

består i. Sensor skal ta omsyn til dette ved vurderinga og 

fastsetjinga av karakteren. Sjå meir informasjon bakarst i 

eksamenssettet  om «Egenvurdering av besvarelsen»  

Informasjon om 

vurderinga 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Situasjonsbeskriving 
 

Firmaet du er tilsett i, har fått oppdraget med å byggje underetasjen i ein einebustad. 

Planteikning av underetasjen ligg ved. Underetasjen skal utførast i betong. Dei to 

etasjane over underetasjen skal utførast som trekonstruksjon.  

 

Arbeidslaget ditt er tiltenkt oppgåva med å produsere veggene i underetasjen. 

Byggherren ber deg komme med ei anbefaling for korleis underetasjen skal byggjast. Du 

får alle fullmakter til å løyse oppgåva.  

 

Byggherren er oppteken av at arbeidet skal utførast utan at nokon skadar seg, og i 

samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit.  

 
 
 
Oppgåve 
 

1. Anbefal ein metode for å utføre oppdraget. Grunngi valet.  

 

2. Lag ein detaljert framdriftsplan for jobben. Alle arbeidsoperasjonane skal gå fram 

av planen. 

 

3. Gjer med tekst og skisser greie for korleis du vil utføre utsparingane i veggene.  

 

4. Utarbeid ei komplett liste over materiale og utstyr som du må ha tilgjengeleg for å 

utføre arbeidet. 
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Bokmål 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre 

verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det 

viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med 

andre (dvs. samskriving, chat eller andre muligheter for å 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 utskrifter eller sitater fra Internett, 

skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg 1. Tegning 

Informasjon om 

oppgaven 

Dersom du mener at det mangler opplysninger for å løse 

eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge 

og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene består 

i. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av 

karakteren. Se mer informasjon bakerst i eksamenssettet  om 

«Egenvurdering av besvarelsen»  

Informasjon om 

vurderingen 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Situasjonsbeskrivelse 
 

Firmaet du er ansatt i, har fått oppdraget med å bygge underetasjen i en enebolig. 

Plantegning av underetasjen er vedlagt. Underetasjen skal utføres i betong. De to 

etasjene over underetasjen utføres som trekonstruksjon.  

 

Arbeidslaget ditt er tiltenkt oppgaven med å produsere veggene i underetasjen. 

Byggherren ber deg komme med en anbefaling for hvordan underetasjen skal bygges. Du 

får alle fullmakter til å løse oppgaven.  

 

Byggherren er opptatt av at arbeidet skal utføres uten at noen skader seg, og i henhold til 

gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.  

 
 
 
Oppgave 
 

1. Anbefal en metode for å utføre oppdraget. Begrunn valget.  

 

2. Lag en detaljert framdriftsplan for jobben. Alle arbeidsoperasjonene skal gå fram 

av planen. 

 

3. Redegjør med tekst og skisser for hvordan du vil utføre utsparingene i veggene.  

 

4. Utarbeid en komplett liste over materialer og utstyr som du må ha tilgjengelig for å 

utføre arbeidet. 
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Vedlegg – Teikning/Tegning 
Sjå/Se neste side 
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Tom side 
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