RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN I
APO3004 – APOTEKTEKNIKK
FOR ELEVER OG PRIVATISTER
2018
Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag
Fagkode: APO3004

Årstrinn: Vg3

Programområde: Apotekteknikk
Felles programfag:
* Helsefremmende arbeid (APO3001)
* Kommunikasjon og samhandling (APO3002)
* Yrkesutøvelse (APO3003)
Eksamensdagen er tredelt:
Del 1: Reseptekspedisjon – inntil 1 time
Del 2: Selvvalgsdel – inntil 1 time
Del 3: Skriftlig selvevalueringsdel – inntil 15
minutter
Total eksamenstid: Inntil 2 timer og 15 minutter.

Skoler: Borg videregående skole
Oppgaveproduksjon: Faglærere
Faglærere og sensor skal være i dialog før eksamen og sensor skal godkjenne eksamensoppgaven
ca. 3 uker før eksamen starter.
Eksamensordning for kandidatene:
Standardprogrammet FarmaPro 5 vil bli benyttet under tverrfaglig praktisk eksamen i APO3004.
De kandidatene som har skolePC, må innlevere denne PCen dagen før første eksamensdag.

Eksamensdagen:
Kandidatene møter til avtalt tid. Det er maksimum 5 kandidater pr. parti pr. dag. Eksamen er
individuell.
Alle 3 eksamensdelene gjennomføres i apotekrommet. Faglærer/eksaminator blir brukt som
«kunde(r)» og sensor blir brukt som «farmasøyt». Kandidatene skal betjene både
reseptkunden/-kundene og selvvalgskunden/-kundene.
Del 1: Reseptekspedisjon – inntil 1 time
Kandidatene betjener reseptkunden/-kundene.
Del 2: Selvvalgsdel – inntil 1 time
Kandidatene betjener selvvalgskunden/-kundene.
Kandidatene blir observert og vurdert av faglærer/eksaminator og sensor på eksamensdel 1 og 2.
Både faglærer/eksaminator («kunde(r)») og sensor («farmasøyt») kan stille kandidatene spørsmål
under eksamensdel 1 og 2. Dersom kandidatene ikke får vist bredde i sin kompetanse i faget innenfor
gitt tema/oppgave, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.
Del 3: Skriftlig selvevalueringsdel – inntil 15 minutter
Når kandidatene er ferdig med reseptekspedisjonen og selvvalgsdelen, skal de avholde en skriftlig
selvevaluering. Kandidatene får utdelt et selvevalueringsskjema. Kandidatene kan utdype
eksamensbesvarelsen sin i denne delen av eksamen. Selvevalueringen vurderes sammen med
eksamensdel 1 og 2, og inngår i den helhetlige vurderingen.
Det er en helhetsvurdering i faget på eksamensdagen som er grunnlaget for den endelige karakteren.
Ved tvil om karakter, vektlegges selvvalgsdelen. Kandidatene må ha bestått både del 1 og del 2 av
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eksamen, for å kunne få eksamenskarakteren 2 eller høyere.
Hjelpemidler:
Aktuelle hjelpemidler ligger tilgjengelig i eksamensrommet.
Vurdering:
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen fra alle de felles programfagene.
Det er utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse og vurderingskriterier.
Sensur:
Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav
på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på måloppnåelse i faget.
Spesielle forhold:
De kandidatene som har skolePC, må innlevere denne PCen dagen før første eksamensdag.
Klageordning:
Kandidatene kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet, jfr. forskrift til
opplæringsloven § 5-11. Fristen for å klage er 10 dager fra man har fått oppgitt resultatet, jfr. forskrift
til opplæringsloven § 5-5.
Eksamensordning for privatister:
Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av de felles programfagene. I tillegg skal de
gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen (APO3004 etter samme ordning som elevene.
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