Oral presentation about HMS or Health Environment and Safety
Subjects: English and Social Sciences (Samfunnsfag)
Presentations start on Wednesday 17.02.2016
The presentations will be in the English language.

Task/Oppgaven:
Answer all questions below and make a presentation.
You will have a presentation in front of the whole class after practical
training. You will be graded. The presentation should last 5 minutes or
more.
-

What are some of the possible long-term health risks with your future
profession. How can these health risks be prevented? Use examples from
your practical training. (Nevn noen av de mulige langsiktige helserisikoene
ved ditt fremtidige yrke. Hvordan kan disse helserisikoene forhindres?
Bruk eksempler fra utplasseringen din.)
- What are some of the possible security risks in your future profession?
What is being done to prevent these security risks? Use examples from
your practical training. ( Nevn noen av de mulige sikkerhetsrisikoene i ditt
fremtidige yrke. Hva blir gjort for å forhindre disse sikkerhetsrisikoene?
Bruk eksempler fra utplasseringen din)
- Use terms related to this topic in your presentation (eg. Health,
Environment and Safety, which welfare schemes exist if you become
incapacitated, etc. (Trekk inn relevante faglige begrep i din/deres
presentasjon (f.eks. hvem passer på at hms-regler blir holdt, hvilke
velferdsordninger finnes dersom du blir arbeidsufør osv.)
Competene Aims English
Kompetansemål i samfunnsfag
dekket av denne oppgaven:

- express him/herself in writing and

-

orally in a varied, differentiated and
precise manner, with good progression
and coherence
- understand and use a wide general
vocabulary and an academic vocabulary
related to his/her own education
programme

-

- read to acquire knowledge in a

-

particular subject from one’s
education programme
-understand the main content and
details in texts of varying length
about different topics
- interpret and use technical and
mathematical information in
communication

-

formulere en aktuell
samfunnsfaglig problemstilling
og skrive en drøftande tekst
ved å bruke fagbegrep, variert
kildeomfang og kildehenvisinger
utforske aktuelle lokale,
nasjonale eller globale problem
og drøfte ulike løsningsforslag
muntlig og skriftlig med presis
bruk av fagbegrep
bruke varierte digitale
søkestrategier for å finne og
sammenligne informasjon som
beskriver problemstillinger fra
ulike synsvinkler, og vurdere
formålet og relevansen til
kildene
bruke sammenfallende og
motstridende informasjon fra
statistikk til å drøfte en
samfunnsfaglig problemstilling

Vurderingskriterier
Høy måloppnåelse (5-6)
-

Gode presentasjonsevner (øyekontakt, kroppsspråk, snakker høyt og
tydelig)

-

Fri fra manus

-

Bruker fagbegrep aktivt

-

Hensiktsmessig innhold (alle elementer av oppgaven er med, refleksjoner,
struktur)

-

Bruker visuelle hjelpemidler (Power Point)

Middels måloppnåelse (3 -4)
-

Middels gode presentasjonsevner (noe øyekontakt, forholdsvis godt
kroppsspråk, snakker forholdsvis høyt og tydelig)

-

Delvis fri fra manus

-

Bruker noen fagbegrep i presentasjonen

-

Hensiktsmessig innhold (noen elementer av oppgaven er med, noe
refleksjon, noe struktur)

-

Bruker Power Point som den visuelle presentasjonen og som en del av den
muntlige presentasjonen

Lav måloppnåelse (1-2)
-

Mindre gode presentasjonsevner (ikke øyekontakt, upassende
kroppsspråk, snakker lavt og utydelig)

-

Leser fra manus

-

Bruker få eller ingen fagbegreper

-

Mindre hensiktsmessig innhold (få eller ingen elementer av oppgaven er
med, lite eller ingen refleksjon, lite eller ingen struktur)

-

Bruker Power Point som hoved presentasjon (med ryggen til, eller lite mot
publikum)

