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Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy
som kan brukast til kommunikasjon.
Ved bruk av nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det viktig å
kontrollere at kandidatane ikkje kan kommunisere med andre (dvs.
samskriving, chat, alle moglegheiter for å utveksle informasjon med
andre) under eksamen.

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.

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
Du gjennomfører tilsyn i ein einebustad. I den siste tilsynsrapporten ser du at det var
registrert avvik om manglande avstand mellom ein eldstad og ein brennbar vegg. Avviket
er lukka på bakgrunn av ei skriftleg tilbakemelding, men det blei gitt pålegg om retting før
saka blei avslutta.
Når du no kjem på nytt tilsyn i bustaden, oppdagar du at avviket enno ikkje er retta.
Eigaren opplyser at han berre nyttar eldstaden ein gong iblant, men du kan tydeleg sjå at
veggen rundt eldstaden har fått ei mørkare farge. Seinare i tilsynet avdekkjer du at loftet
er i bruk som ei sjølvstendig bueining. Frå loftet er det ikkje etablert nokon alternativ
rømmingsveg. Huseigaren uttrykkjer bekymring for at leigebuaren på loftet er
rusmisbrukar, og dine eigne observasjonar tilseier at dette kan stemme. Den siste
tilsynsrapporten seier ingenting om dette.
Du som feiarsvein har ansvar for å følgje opp denne saka.

Oppgåve
Gjer greie for utføringa av oppdraget, inkludert oppfølging av saka og for- og etterarbeid.
Grunngi vala dine.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.
Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det viktig å
kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med andre (dvs.
samskriving, chat, alle muligheter for å utveksle informasjon med
andre) under eksamen.

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.

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
Du gjennomfører tilsyn i en enebolig. I den siste tilsynsrapporten ser du at det var
registrert avvik om manglende avstand mellom et ildsted og en brennbar vegg. Avviket er
lukket på bakgrunn av en skriftlig tilbakemelding, men det ble utstedt pålegg om retting
før saken ble avsluttet.
Når du nå kommer på nytt tilsyn i boligen, oppdager du at avviket ennå ikke er rettet.
Eieren opplyser at han bare benytter ildstedet en gang iblant, men du kan tydelig se at
veggen rundt ildstedet har fått en mørkere farge. Senere i tilsynet avdekker du at loftet er
i bruk som en selvstendig boenhet. Fra loftet er det ikke etablert noen alternativ
rømningsvei. Huseieren uttrykker bekymring for at leieboeren på loftet er rusmisbruker,
og dine egne observasjoner tilsier at dette kan stemme. Den siste tilsynsrapporten sier
ingenting om dette.
Du som feiersvenn har ansvar for å følge opp denne saken.

Oppgave
Redegjør for utførelsen av oppdraget, inkludert oppfølging av saken og for- og etterarbeid.
Grunngi valgene dine.
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