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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. Plantegning av stue/kjøkken 

2. Innvendig vegg der du skal lage snitt- tegning A-A 

3. Innvendig hjørne bak sofa på tegning 

4. Avslutning mot dør 

5. Fylling mot ringmur utvendig 

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: «Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på 

høy kompetanse i lærefaget». 

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 jobbar i eit byggmeisterfirma som har teke på seg å ferdigstille ein omsorgsbustad. 
I denne omsorgsbustaden er det tre leilegheiter. Sjå vedlegg 1.  

Du har saman med ein av tømrarane i firmaet fått ansvar for å utføre arbeidet med å ferdigstille 

stue/kjøkken i leilegheit 3. Sjå utsnitt i vedlegg 1. 

Bileta i vedlegg 2, 3 og 4 viser dette rommet slik det er når du begynner arbeidet. Vedlegg 5 viser 

fylling mot ringmur. 

Ringmur er utført i lettklinker isoblokk. Påståande vegg er oppført med bruk av 48 x 148 gran. 

Over det støypte golvet skal det leggjast vassboren varme. 

Kunden har gjennom heile byggjeprosessen vore oppteken av at miljøomsyn skal vege tungt i valet av 

materiale, og at bygget skal vere enkelt å vedlikehalde. 

 
  

Oppgåve 
 

Set opp ein plan for arbeidet med ferdigstillinga av dette opphaldsrommet. Planen skal mellom anna 
innehalde: 

 Skisse av vertikalsnitt A-A i vedlegg 1 som viser korleis konstruksjonen ser ut frå golv til tak 

når veggen er ferdig. Vedlegg 2 viser veggen slik han ser ut i dag. 

 Skisser som viser hjørneløysinga og avslutninga mot døra når ho er ferdig. Vedlegg 3 og 4 

viser korleis det ser ut i dag. 

 Beskriving av utfordringane det kan vere med denne forma for veggkonstruksjon.  

 Forslag til produkt/materiale du vil anbefale kunden å bruke i dette tilfellet, og grunngiving 

for forslaga. 
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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. Plantegning av stue/kjøkken 

2. Innvendig vegg der du skal lage snitt- teikning A-A 

3. Innvendig hjørne bak sofa på tegning 

4. Avslutning mot dør 

5. Fylling mot ringmur utvendig 

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: 

«Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på høy kompetanse 

i lærefaget».   

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 jobber i et byggmesterfirma som har tatt på seg å ferdigstille en omsorgsbolig. 
I denne omsorgsboligen er det tre leiligheter. Se vedlegg 1.  

Du har sammen med en av tømrerne i firmaet fått ansvar for å utføre arbeidet med å ferdigstille 

stue/kjøkken i leilighet 3. Se utsnitt i vedlegg 1. 

Bildene i vedlegg 2, 3 og 4 viser dette rommet slik det er når du begynner arbeidet. Vedlegg 5 viser 

fylling mot ringmur. 

Ringmuren er utført i lettklinker isoblokk. Påstående vegg er oppført med bruk av 48 x 148 gran. 

Over det støpte gulvet skal det legges vannbåren varme. 

Kunden har gjennom hele byggeprosessen vært opptatt av at miljøhensyn skal veie tungt i valget av 

materialer, og at bygget skal være enkelt å vedlikeholde. 

 
  

Oppgave 
 

Sett opp en plan for arbeidet med ferdigstillelsen av dette oppholdsrommet. Planen skal blant annet 
inneholde: 

 Skisse av vertikalsnitt A-A i vedlegg 1 som viser hvordan konstruksjonen ser ut fra gulv til tak 

når veggen er ferdig. Vedlegg 2 viser veggen slik den ser ut i dag. 

 Skisser som viser hjørneløsningen og avslutningen mot døra når den er ferdig. Vedlegg 3 og 4 

viser hvordan det ser ut i dag. 

 Beskrivelse av utfordringene det kan være med denne formen for veggkonstruksjon.  

 Forslag til produkter/materialer du vil anbefale kunden å benytte i dette tilfellet, og 

begrunnelse for forslagene. 
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Vedlegg 1. Plantegning av stue/kjøkken 
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Vedlegg 2. Innvendig vegg der du skal lage snitt-tegning A-A 
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Vedlegg 3. Innvendig hjørne bak sofa på tegning 
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Vedlegg 4. Avslutning mot dør 
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Vedlegg 5. Fylling mot ringmur utvendig  
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Egenvurdering av besvarelsen 
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Egenvurdering av besvarelsen 
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Kjennetegn på høy kompetanse i Tømrerfaget 
 

Dimensjoner i 
kompetansen 

Innenfor rammen av de utfordringer oppgavene gir, viser  
kandidaten evne til å  
 
planlegge, dokumentere planlegging, gjennomføre, dokumentere 
gjennomføring, vurdere og dokumentere vurdering av 
 
nybygging og montering, vedlikehold, oppgradering, ombygging til nye 
funksjonsområder og rehabilitering av  
 
ulike innvendige og utvendige konstruksjoner, innredninger, bygninger, 
gulv, etasjeskiller, tak og vegger med dører, vinduer og listverk 

 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 
 digitale verktøy 

 lesing 
 muntlighet 

 skriftlighet 
 kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere 

 diskusjon og vurdering av faglige løsninger og arbeidsprosesser 
 drøfte etiske retningslinjer i faget 

 drøfting av hvor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen 
  

 regning 
 beregninger  

 overslag over tidsbruk og kostnader 
 beregning av vekt, areal, volum og mengder 

 ulike former for masseutregning 
 målestokk 

 utregning av vinkler, høyder og fall 
 målinger 

 geometriske beregninger 
  

 Prinsipp for bygninger og bygningsfysikk 
 grunnleggende bygningsfysikk 

  
 enkelt manuelt arbeid 

 verktøy og maskiner 
 avansert verktøy og utstyr 

 måleverktøy 
 montere ulike typer stillaser 

  

 faget historiske utvikling og plass i samfunnet og kor viktig det er for 
samfunnet i dag 

 Bransjeforståelse 

 byggeskikker 
 byggetradisjoner 

 estetiske og kulturelle verdier 

 selvstendighet 
 kreativitet 

 kulturelle verdier 
 yrkesvørdnad 

 utvikling faglig fellesskap 
  

 tregulv og trebaserte gulv 
 isolere og tette rundt vinduer og dører 

 trekonstruksjoner 
 forebygging av skader på bygg 

 
 
 
Kvalitetsutvikling 
som arbeidsprosess 
 
Arbeidsoppgaver 
 
 
 
 
 
Ressurser 
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 ulike typer materialer og deres bruksområder 
 tre 

 stål 
 mur 

 stål 
 betong 

  
 helse, miljø og sikkerhet 

 bærekraftig utvikling 
 gode og trygge arbeidsvaner 

 ergonomiske prinsipper 
 kildesortering 

 avfallshandtering 
  

 kvalitetsstyringssystem i byggenæringen 
 kvalitetssystem 

 kvalitetssikring 
 regelverk 

 etiske retningslinjer 
 standarder 

 spesifikasjoner 
 preaksepterte løsninger 

 produktbeskrivelser 
 monteringsveiledninger 

 beskrivelser 
 arbeidsforklaringer  

 tegninger 
 skisser 

 konstruksjonstegninger 
 faglitteratur 

 nasjonale og internasjonale regelverk for hvilke rettigheter og plikter 
kunden har, og regler om klagerett 
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Tom side
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